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Мотиви във връзка с предлаганото увеличение на 
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Предложението за увеличение на капитала на Българска фондова борса (БФБ, Борсата) 

със собствени средства чрез използването на допълнителни резерви и част от печалбата за 2021 

г. има за цел да повиши ликвидността на акциите на дружеството. Подобен процес традиционно 

се наблюдава при увеличения с резерви на останалите публични компании, които се търгуват на 

регулирания пазар. По своята същност увеличението на капитал със собствени средства запазва 

без промяна размера на собствения капитал, като води до нарастване на основния капитал, 

съответно на броя на търгуваните акции на регулирания пазар. В резултат на предложеното 

увеличение със собствени средства всеки акционер би получил по 1 нова акция за всяка негова 

съществуваща акция, което би повлияло позитивно върху ликвидността с акциите на 

компанията.  

В допълнение, увеличението на капитала на Борсата има за цел да обезпечи 

инвестиционната програма на дружеството, в рамките на която основно място заема развитието 

на клирингови и други съпътстващи дейности от страна на Група БФБ. Голяма част от планирания 

ресурс е необходим с оглед изграждането на функционираща клирингова къща, обслужваща 

сделките на организиран спот пазар с електрическа енергия, природен газ и стоки, както и с 

оглед осъществяване на клиринг на финансови деривати чрез придобиване на статут на 

генерален клирингов член на гръцката клирингова институция AthexClear, за което 

необходимият минимален капитал е 3 млн. евро. Последното е пряко свързано с подписаното в 

края на 2021г. споразумение за стартиране на търговия с деривативни инструменти върху 

основния индекс на БФБ, както и върху български ценни книжа, между БФБ от една страна и 

дружества от групата на Атинската фондова борса от друга страна, и има за цел да осигури 

ефективен достъп до пазара на финансови деривати и управление на риска по сделки с 

финансови деривати за българските участници. 

Както е известно,  частта от капитала на БФБ, която не е притежание на Министерството 

на финансите, е собственост на институционални инвеститори, в т.ч. пенсионно-осигурителни 

дружества, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, търговски банки, 

управляващи дружества и както и други миноритарни акционери (физически и юридически 

лица). За всички тези акционери на дружеството е от съществено значение осъществяването на 

инвестиционната програма на Борсата, с оглед реализиране на конкретните бизнес проекти като 

предпоставка за увеличаване на пазарния дял на дружеството, съответно увеличение и на 

приходите и финансовия му резултат като цяло. 

В заключение, предлаганото увеличение на капитала не променя дивидентната 

политика на БФБ и е съобразено с Разпореждане № 5 от 27.04.2022 г. на Министерския съвет. 


