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1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – през отчетния период няма 
промени в лицата, упражняващи контрол върху дружеството; 

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за 
промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист 
– По решение на извънредно Общо събрание на акционерите проведено на 10.12.2020 г., за 
членове на Съвета на Директорите на „Българска Фондова Борса“ АД, с пет годишен мандат 
бяха избрани – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, 
Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева. На свое заседание от 
21.01.2021 г. КФН е одобрила членовете на СД на БФБ, избрани на проведеното на 10.12.2020 г. 
Извънредно общо събрание на акционерите на БФБ. Промяната е  вписана в Търговският 
регистър на 29.01.2021 г.; 

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – на проведеното на 24.06.2021 г. 
Общото събрание на акционерите прие предложените от Съвета на директорите промени 
в Устава на дружеството, съгласно проект включен в материалите. Информация е налична 
в уебсайта на дружеството, както в платформата x3news. 

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни 
промени в дружеството – няма решение за преобразуване и структурни промени в 
дружеството. 

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с 
производството – няма откриване на производство по ликвидация. 

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма откриване на 
производство по несъстоятелност за дружеството и за негово дъщерно дружество. 

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 
114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с 
активи на голяма стойност през текущия период. 

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма 
решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма промяна в одиторите на 
дружеството.  

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството – в междинния финансов отчет към 30.06.2021 год. са 
отразени финансовите резултати на дружеството. 

1.11. Съществени загуби и причини за тях - няма съществени загуби. 
1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което 

дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече 
процента от собствения капитал на дружеството – няма такива обстоятелства. 

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – дружеството не е получавало и не 
е публикувало модифициран одиторски доклад. 
1.14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно 
условията и реда за неговото изплащане - на проведеното на 24.06.2021 г. Общото събрание 
на акционерите прие предложението на Съвета на директорите 52.24% % от нетната 
печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева (петстотин двадесет и шест хиляди 
шестстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки) да се разпредели като дивидент 
на акционерите или по 0.08 лв. на всяка акция. Останалите 47.76  %,  в размер на  481 541.22 
лева (четиристотин осемдесет и една хиляди петстотин четиридесет и един лева и 
двадесет и две стотинки), се разпределят като допълнителни резерви. 
В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща 
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както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни 
посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при 
инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането 
на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, 
на което е взето решението за изплащане на дивидент. 

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно 
дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – няма 
възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно 
дружество. 

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – 
няма. 

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма ликвидни проблеми. 
1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма увеличение или намаление на 

акционерния капитал; към 30.06.2021 г. капиталът на Българска фондова борса АД е в размер 
на 6 582 860 лв. , разпределен в 6 582 860 броя обикновени, поименни, безналични и свободно 
прехвърлими акции от един клас, които дават право на глас в Общото събрание, право на 
дивидент и право на ликвидационен дял. 

 
Структурата на капитала на “Българска фондова борса” АД към 30.06.2021 година е следната: 

Акционерна структура към 30.06.2021 г.: 
Вид Брой акции % 

Министерство на финансите 3 295 000 50,05% 
Инвестиционни посредници и търговски 
банки 984 850  14,96% 
Други юридически лица 1 378 563 20,94% 
Физически лица 924 447 14,04% 
Общо 6 582 860   
От които чуждестранни акционери 211 390 3,21% 

 
1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – не са водени преговори за 

придобиване на дружеството. 
1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната 

дейност на дружеството – няма. 
1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма 

отправено търгово предложение. 
1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират 

най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма 
прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти. 

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма въвеждане на нови продукти и 
разработки на пазара. 

1.24. Големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за 
последните три години/ - няма големи поръчки, осъществени през текущия период.  

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности – 
няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени 
мощности. 

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на 
дружеството – няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна 
част от приходите на дружеството. 
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1.27. Покупка на патент – няма покупка на патент. 
1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност 

/лиценз/ - няма получаване, временно преустановяване на ползването и отнемане на 
разрешение за дейност. 

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на 
сто от собствения капитал на дружеството: 

Към 30.06.2021 г. другите вземания включват вземане по договор за цедиране на вземане по 
депозит в банка, поставена първоначално под специален надзор през месец юни 2014 г. и в 
последствие обявена в несъстоятелност през април 2015 г. с брутен размер 1,214 хил. лв. 
Първоначалната стойност на придобитите вземания по договор за цесия е в размер на 1,314 хил. 
лв. и номинал – 1,752 хил. лв. Получените от дружеството плащания по договора за цесия са в 
размер на 100 хил. лв. 
Договорът за цесия съдържа специфични прекратителни условия, в случай на бъдещи събития, 
независещи от дружеството, и които биха могли да настъпят във връзка с особеностите на казуса 
по промените в статута на банката и произтеклите от това множество цесионни сделки, и 
потенциална възможност от оспорване и отмяна на извършената цесия и прихващане от страна на 
синдиците на банката. Прекратителните условия имат обратно действие и при настъпването  
дружеството дължи на цесионера връщане на получените плащания от продажната цена на 
прехвърленото вземане, а цесионерът дължи обратно прехвърляне на цедираното вземане.  
През 2017 година от синдиците на банката е предявен иск срещу цесионера за обявяване за 
недействително на извършеното прихващане и цесия с Дружеството. Образувано е съдебно дело, 
по което към датата на издаване на този индивидуален финансов отчет няма постановено 
решение на съда. В допълнение на това не са налице нови обстоятелства по делото. 
Същевременно се очаква и решение по образуваното конституционно дело № 9 от 2020 год., 
чийто предмет – прилагането  на оспорен нормативен акт, е пряко свързан със съдебния спор. 
Предвид тези обстоятелства, както и съдържащите се в договора за цесия специфични 
прекратителни условия, и нарасналата потенциална възможност от оспорване и отмяна на 
извършената цесия и прихващане от страна на синдиците на банката, в индивидуалния отчет за 
всеобхватния доход дружеството е отчело загуба от обезценка по отношение на това вземане 
както следва: а) в индивидуалния отчет за всеобхватния доход за 2018 г. - в размер на 607 хил. лв.; 
и б) в индивидуалния отчета за всеобхватния доход за 2019 г. - в размер на 607 хил. лв. 
(Приложение № 2.27 и Приложение № 8). За всяка отчетна година ръководството е формирало 
своята преценка за събираемостта на вземането и респ. решение за признаване на обезценка на 
база експертно правно становище по казуса. 
През октомври 2020 г. от синдиците на КТБ АД е възстановена сума от масата на 
несъстоятелността в размер на 23 хил. лв.  
През април  2021 г. от синдиците на КТБ АД , е възстановена сума от масата на несъстоятелността в 
размер на 14  хил. лв. на Борсата. 
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1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или 
негово дъщерно дружество – за периода няма покупка, продажба или учреден залог на дялови 
участия в търговски дружества от „Българска фондова борса ” АД или от дъщерните й 
дружества. 
Съгласно сключен договор за паричен заем между Българска Фондова Борса АД и 
новосъздаденото на 21 април 2020г. дружество Клиър Екс АД с предмет на дейност извършване 
на услуги като клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и 
стоки, сключени на организиран пазар, както и други дейности разрешени от закона, Борсата е 
заложила като обезпечение 40 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на 
Централен Депозитар АД. Обезпечението е валидно за срока на договора за паричен заем  - 31 
януари 2021 г. На 29 януари 2021 г. паричния заем е върнат на Клиър Екс АД и заложените като 
обезпечение 40 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на Централен 
Депозитар АД  са прехвърлени на Българска Фондова Борса АД. 

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа 
група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - не се публикува прогноза за 
финансовите резултати. 

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма присъждане или 
промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството. 

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да 
притежават публично предлагани ценни книжа: няма информация и обстоятелства, които 
биха могли да повлияят на взимане на инвестиционно решение, които не са оповестени по 
съответния ред в съответните срокове. 


