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- Как се измениха краткосро
очните и ср
редносрочн
ни планове на МФ за управлението на
БФБ сле
ед като вече
е е мажори
итарен собственик? Какви
К
са пллановете?
- Минис
стерство на
а финанситте все още де юре не
е е мажори
итарен соб
бственик на
а БФБ.
Очакван
нията са това
т
да сттане в кр
ратки срокове, особе
ено след демонстрир
д
раната
акционе
ерна подкре
епа на пос
следното ОС
СА на БФБ. Стратегия
ята изготвена от СД на БФБ
представ
вена през месец мар
рт, е синтезирала инттересите на
а преоблад
даващата част
ч
от
я пазар, свързани пряко с търговията
участниц
ците на капиталови
к
а на фина
ансови
инструменти. Съще
ествени про
омени в таззи стратеги
ия не са нас
стъпили и залегналите
з
е в нея
инициаттиви се изпълняват.
Както бе
еше очерта
ано от рък
ководството
о на БФБ стъпките
с
са
а: увеличен
ние на кап
питала,
повишав
ване на пр
розрачносттта на капитталовия па
азар, придо
обиване на публичен статут
на друж
жеството БФ
ФБ-София АД, листва
ане на атр
рактивни д
държавни дружества,
д
което
очаквам
ме да дове
еде до по
одобряване
е на ликвидността на
н пазара,, а оттам и на
финансо
овите резултати на БФБ-София.
- Има ли
и конкретен
н интерес от
о чужд опе
ератор към
м държавни
ия дял в БФ
ФБ в момен
нта?
- Увелич
чението на капитала и превръща
ането на бо
орсата в публична ком
мпания следва да
се разглеждат като единен па
акет от послледователни стъпки в посока на
а реализира
ане на
стратеги
ическата це
ел на държавата за развитие на местният капита
алов пазар
р чрез
интегрир
рането му с голям борсов оператор или борсово обединение
о
е. Потенциа
алните
инвеститтори биха имали интерес
и
отт придобиването на цялостен контрол върху
компани
ията и биха
а оценили по-високо окрупнен контролен пакет от 50+%,
5
срав
внен с
пакет от 44%.
Всичко, което прави новото ръководств
во на БФБ
Б за стабилизиране и подобрява
ане на
резултаттите на дружеството и ликвиднос
стта на пазара, също е стъпка за
а подобрява
ане на
привлекателността на борсата
а. Конкретн
ното решен
ние за прод
дажба на де
ела на държ
жавата
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обаче зависи от средносрочното развитие на Борсата след вече придобит публичен
статут и подобрени финансови резултати.
- Какъв ще бъде механизмът при търсенето на купувач – ще се използва ли консултант?
- Този въпрос ще бъде на дневен ред едва, когато успешно приключат другите задачи
пред ръководството на БФБ, МФ и МС.
- Ще финансира ли и как държавата развитието на БФБ ако акционерната структура се
запази каквато е в момента?
- Целта на МФ е да спомогне със средносрочен план за развитието на капиталовия пазар
основно с листването на нови атрактивни компании. След постигане на задоволителни
резултати следва МФ да предложи своя дял в БФБ на доказан пазарен оператор, който да
инвестира в по-нататъшното развитие на капиталовия ни пазар.

