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На 12 март 2009 г. в Гранд хотел София се проведе работна среща – 
семинар на тема: “Изменения в организацията на сегментите на 
Неофициален пазар на акции на БФБ - София”, организирана от Българска 
фондова борса – София. В дискусията взеха участие представители на 
Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциацията на 
директорите за връзки с инвеститорите в България, Българска асоциация за 
връзки с инвеститорите, Асоциацията на банките в България, Българска 
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска 
асоциация на управляващите дружества, Българска асоциация на 
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Комисия за финансов 
надзор, журналисти.  

Г-жа Бистра Илкова – Изпълнителен директор на БФБ-София представи 
мотивите на Борсата  за промяна в организацията на Неофициален пазар на 
акции със сроковете и необходимите стъпки, които ще бъдат предприети. 
Беше представена и актуална пазарна статистика за емисиите, търгувани на  
Неофициален пазар на акции, за които съществува потенциална възможност 
за делистване (средномесечен оборот и средномесечен брой сделки за 
последните три и дванадесет месеца; фрий – флоут; брой компании в 
ликвидация и несъстоятелност; компании, неразкриващи регулярно 
информация).  

В хода на дискусията участниците дискутираха за необходимоста от 
преосмисляне на политиката на собствениците и мениджърите на 
споменатите компании по отношение на публичността и борсовото им 
присъствие, включително необходимост от промени в законодателството. 
Защита на интересите на инвеститорите. Бяха обсъдени и потенциалните 
ползи за Инвестиционните посредници и Банките от промяната в областта 
на маркетмейкърски и консултантски услуги, консултации по търгови 
предложения, попечителски услуги и др.  
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Дискутирани бяха и моментите инвестиции в тези компании от страна 
на институционални инвеститори – пенсионни фондове и договорни 
фондове. 

Коментари в медии по повод проведената работна среща: 

 

1. Бистра Илкова: Искаме по-голямата част от компаниите да останат на 
борсата 
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/17865  

2. „Заспалите дружества" порoдиха горещи спорове 
http://profit.bg/news.php?id=43600  

3. Илкова: Целта на новата сегментация е да се раздвижи пазарът 
http://www.investor.bg/?cat=5&id=77016  
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