ПРОСПЕКТ

“Сила Холдинг” АД
РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА
Част І от Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на
капитала

1 999 492 обикновени поименни безналични акции с право на глас

за 1 акция
Емисионна стойност
Номинална стойност
Възнаграждение за инвестиционния посредник
Общо разходи по публичното предлагане /прогноза/
Нетни приходи от публичното предлагане /прогноза/

1 лв.
1 лв.
0.005 лв.
0.01 лв.
0.99 лв.

Общо
1 999 492.00 лв.
ллвлв.ввтгглллллллл
1 999 492.00 лв.
ллллв.
9 997.46 лв.
15 660.07 лв.
1 983 831.93 лв.

Настоящото Резюме съдържа обобщена информация за емитента, както и
данни за предлаганите ценни книжа, необходими на инвеститорите за точна оценка на
икономическото и финансовото състояние на емитента и за рисковете, свързани с
инвестиране в предлаганите ценни книжа с цел вземане на инвестиционно решение. В
интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящото Резюме, както и с
Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, преди да
вземат решение да инвестират.
______________________________

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за предлаганите
ценни книжа, включващ това Резюме, Регистрационен документ на Дружеството и
Документ за предлаганите ценни книжа (акции) с решение № 233 - Е от 27.02.2008 г.,
което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов
надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в
Проспекта данни.
________________________________

Членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на “Сила Холдинг” AД
отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни
данни в Резюмето. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството
отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от
неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството,
а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него
финансови отчети.

11 януари 2008 г.
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Проспектът за първично публично предлагане на акции от увеличението на
капитала на “Сила Холдинг” AД се състои от 3 документа: (І) Резюме на проспекта (ІІ)
Регистрационен документ и (ІІІ) Документ за предлаганите ценни книжа.
Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно
решение информация за Дружеството, а Документът за предлаганите ценни книжа информация за публично предлаганите акции.
Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за
предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта:
• на адреса на дружеството-емитент “Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора, п.код 6000,
ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 95, ет.1, тел. (+359 42) 603227, всеки работен ден от 9.00
до 17.30 часа лице за контакти: Кунка Стойкова Пампорова
• в офиса на упълномощения инвестиционен посредник ИП “Централна кооперативна
банка” AД в гр. София, ул. “Г.С.Раковски “ №103, телефони: тел. (+359 2) 9327128, всеки
работен ден от 9.00 до 17.30 часа, лице за контакти: Здравко Василев

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от Комисията за финансов надзор и
от “Българска Фондова Борса - София” АД.

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени
рискове. Вж. “Рискови фактори” на стр. 10 и сл. от Документа за предлаганите ценни
книжа, както и “Рискови фактори” на стр. 21 и сл. от Регистрационния документ.

___________________________

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
“Емитентът”, “Дружеството” или “Холдингът” – “Сила Холдинг” АД
“КФН“ или “Комисията“ – Комисия за финансов надзор
“БФБ“ или “Борсата“ – “Българска Фондова Борса – София” АД
“ЗППЦК” – “Закон за публичното предлагане на ценни книжа“
ЦД – “Централен депозитар” АД
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Това Резю ме предст авя накрат ко основнит е характ ерист ики и рискове, свъ рзани
с дейност т а на Дружест вот о и предлаганит е акции и следва да се чет е кат о
въведение към П роспект а. В Резю мет о м оже да не се съдъ ржа цялат а
инф ормация, коят о е необходима за вземане на инвест иционно реш ение. П реди да
вземет е реш ение за инвест иране в акциит е на Д ружест вот о, Вие т рябва
внимат елно да прочет ет е целия П роспект , заедно с приложеният а към т ях, какт о
и документ ит е, къ м коит о т е препращ ат , ако са налице т акива. За всеки
инвест ит ор, койт о е предявил иск от носно съ дъ ржаниет о на проспект а, може да
възникне задъ лжение за заплащ ане на разноскит е за превод на проспект а при
образуване на съ дебно производст во. Лицат а изгот вили резю мет о, вклю чит елно
неговия превод, носят от говорност за вреди само ако съдъ ржащ ат а се в
него инф ормация е заблуждаващ а, невярна или прот иворечи на другит е част и на
Проспект а.

___________________________
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І. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА
КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА, ПРОКУРИСТИТЕ,
КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО
I.1. Име и функции на членовете на управителния и на контролния
орган и прокуристите
“Сила Холдинг” АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите,
избиран от Общото събрание на акционерите. Съвета на директорите се състои от трима
членове. Съветът на директорите на “Сила Холдинг” АД е избрал Прокурист. В състава на
Съвета на директорите към настоящия момент влизат следните членове:
Членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД:
 Велко Ненов Генчев

Председател на Съвета на директорите

 Мария Георгиева Бонева

Член на Съвета на директорите
Изпълнителен директор

 Елена Николова Драганова

Член на Съвета на директорите

Прокурист на “Сила Холдинг” АД:
 Коста Николов Кръстев

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Изпълнителния директор Мария
Георгиева Бонева и Прокуриста Коста Николов Кръстев.

Към датата на изготвяне на настоящия Документ Съветът на директорите на “Сила
Холдинг” АД не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник.

I.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление
на основните банки, инвестиционни посредници и правни
консултанти, с които Емитента има трайни отношения
Основните банки, финансовите институции и инвестиционни посредници, с които
“Сила Холдинг” АД има трайни отношения са:
Наименование на
Инвестиционния посредник

Седалище

Адрес на управление

“Централна кооперативна банка” АД

гр. София

ул. “Г.С.Раковски” №103

“Авал ИН”АД

гр. София

ул. “Княз Борис I” №71

”Юг Маркет” АД

гр. Пловдив

бул. “Васил Априлов” №9
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Инвестиционният посредник, с който Дружеството има трайни отношения, е “Централна
кооперативна банка ” АД, със седалище гр. София и адрес на управление ул.
"Г.С.Раковски" № 103
Наименование на банката

“Обединена Българска Банка” АД
клон Пазарджик
“Стопанска и инвестиционна банка” АД
клон Пазарджик
ТБ “Алианц България” АД
клон Пазарджик

Седалище

гр. София
гр. Пазарджик
гр. София
гр. Пазарджик
гр. София
гр. Пазарджик

Адрес на управление

ул. “Света София” №5
ул. “11 август” №2
ул. “Славянска” №2
ул. “Цар Шишман” №7 А
бул. “Княгиня Мария Луиза” № 79
ул. “Иван Шишман” №5

Емитентът не е ползвал услугите на външни правни консултанти при изготвянето на
настоящия Проспект.

I.3. Одитори
Годишните финансови отчети на "Сила Холдинг” АД за 2004 г. и 2005 г. са заверени от:
 Зойка Йосифова Тодорова, адрес: гр. Пазарджик, ул. “Н.Ръжанков”, №7 –
регистриран одитор с Диплома №480/1999г.
Лицето членува в следните професионални органи:
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).
Годишните финансови отчети на “Сила Холдинг” АД за 2006 г. са заверени от:
 Капка Димитрова Стойчева, адрес: гр. Пазарджик, ул. "Братя Консулови", №34 –
регистриран одитор с Диплома №163.
Лицето членува в следните професионални органи:
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

I.4. Лица, отговорни за изготвянето на Документа
Лица, отговорни за изготвянето на Проспекта:


Мария Георгиева Бонева – Изпълнителен Директор на “Сила Холдинг” АД;


Здравко Йосифов Василев – специалист в дирекция “Инвестиционно банкиране”
при “Централна кооперативна банка” АД.

Петър Михайлов Ангелов – специалист в дирекция “Инвестиционно банкиране”
при “Централна кооперативна банка” АД.
С подписа си на последната страница на настоящото Резюме горепосочените лица
декларират, че:
(1) при изготвянето на резюмето са положили необходимата грижа за неговото
съответствие с изискванията на закона;
(2) доколкото им е известно, информацията в този документ не е невярна,
подвеждаща или непълна, и коректно представя съществените за инвеститорите
обстоятелства относно Дружеството.
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С подписите си върху Декларацията по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (Приложение №1 към Проспекта) следните лица:
I. Членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг”АД:


Велко Ненов Генчев

Председател на Съвета на директорите



Мария Георгиева Бонева

Член на Съвета на директорите
Изпълнителен директор



Елена Николова Драганова

Член на Съвета на директорите

Прокурист


Коста Николов Кръстев

II. Съставил годишните финансови отчети на “Сила Холдинг” АД за последните
три години:


Виктория Борисова Узунова – главен счетоводител на “Сила Холдинг” АД

III. Одитори, проверили и заверили годишните финансови отчети на “Сила
Холдинг” АД за периода 2004-2006 г.:


Зойка Йосифова Тодорова



Капка Димитрова Стойчева

ДЕКЛАРИРАТ, че:
Доколкото им е известно, съдържащата се в Проспекта за публично предлагане на акции
на “Сила Холдинг” АД, информация, е вярна и пълна.
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ІІ. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Данните от междинни финансовите отчети на дружеството на неконсолидирана основа
към 30.09.2005, 30.09.2006 и 30.09.2007 години, както и данните от междинният
консолидиран финансов отчет към 30.09.2005 година не са одитирани. Годишните
финансови отчети на дружеството на неконсолидирана основа към 31.12.2004, 31.12.2005
и 31.12.2006 години са одитирани. Дружеството изготвя консолидирани междинни
финансови отчети до 30.06.2006 година и консолидирани годишни финансови отчети до
2005 година включително.
Показатели на “Сила Холдинг” АД за последните три финансови години, както и към
съответните деветмесечия на неконсолидирана основа:
Данните са в /хил. лв./
Неконсолидирана основа

Показатели
2004г.

30.09.2005

2005г.

30.09.2006

2006г.

30.09.2007

12

4

8

6

10

6

-1

-3

-3

-2

-3

5

-1

-3

-3

-2

-3

5

282

279

280

277

279

281

276

273

278

276

275

280

-0,01

-0,03

-0,03

-0,02

-0,03

0,05

91

91

91

91

91

91

Брой акции (хил. бр.)

91

91

91

91

91

91

Дивидент на акция (в лева)
Доход на акция с намалена
стойност (в лева)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо приходи от дейността
(хил. лева)
Печалба/загуба от
дейността (хил. лева)
Нетна печалба/загуба от
дейността (хил. лева)
Сума на активите (хил.
лева)
Нетни активи (хил. лева)
Нетна печалба/загуба на
акция (хил. лева)
Акционерен капитал (хил.
лева)

Финансови показатели на неконсолидирана основа /хил.лв./
2004г.

30.09.2005

2005г.

30.09.2006

2006г.

300
250
200
150
100
50
0
-50
Общо приходи от дейността (хил. лев а)
Сума на актив ите (хил. лев а)
Нетна печалба/загуба на акция (хил. лев а)

Печалба/загуба от дейността (хил. лев а)
Нетни актив и (хил лв .)

8

30.09.2007

”Сила Холдинг” АД

_

Част І Резюме на Проспекта

Показатели на “Сила Холдинг” АД за последните три финансови години, както и към
съответните деветмесечия на консолидирана основа:
Данните са в /хил. лв./
Консолидирана основа

Показатели
2004г.

30.09.2005

2005г.

Общо приходи от дейността (хил. лева)

432

318

448

Печалба/загуба от дейността (хил. лева)

-28

-10

5

Нетна печалба/загуба от дейността (хил. лева)
Сума на активите (хил. лева)
Нетни активи (хил лв.)

-16

-5

2

1630

1619

1633

905

903

910

-0,18

-0,05

0,02

Акционерен капитал (хил. лв.)

91

91

91

Брой акции (хил. бр.)

91

91

91

Дивидент на акция (в лева)

0

0

0

Доход на акция с намалена стойност (в лева)

0

0

0

Нетна печалба/загуба на акция (хил. лева)

Финансови показатели на консолидирана основа /хил.лв./
2004г.
1 800

30.09.2005

2005г.

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
Общо приходи от дейността (хил. лева)
Сума на активите (хил. лева)

Печалба/загуба от дейността (хил. лева)
Нетни активи (хил лв.)

За последните три финансови години /2004 г., 2005 г. и 2006 г./, както и към 30.09.2007г.
емитентът не е разпрелял дивиденти.
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II.1. Капитализация и задлъжнялост
Таблиците по-долу представят капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството
на неконсолидирана основа към 31 декември 2004, 2005, 2006 г. и към 30 септември 2005,
30 септември 2006 и 30 септември 2007г., както и на консолидирана основа към 31
декември 2004, 2005 и 30 септември 2005.
Показатели за капитализацията и задлъжнялостта на ”Сила Холдинг” АД
на неконсолидирана основа

№

Показатели

1
2
3
4
5

Собствен капитал /хил.лв./
- Основен капитал /хил.лв./
- Резерви /хил.лв./
- Финансов резултат /хил.лв./
Общо задължения /хил.лв./

6

Коефициент на финансова
автономност (1/5)

7

Коефициент на задлъжнялост (5/1)

Данните са в /хил. лв./
Неконсолидирана основа
30.09.2005
2005
30.09.2006
2006
30.09.2007
273
278
276
275
280
91
91
91
91
91
186
186
186
186
186
-4
1
-1
-2
3
6
2
1
4
1

2004
276
91
186
-1
6
4600.00%

4550.00%

2.17%

2.20%

13900.00% 27600.00% 6875.00% 28000.00%
0.72%

0.36%

1.45%

0.36%

Показатели за капитализацията и задлъжнялостта на ”Сила Холдинг” АД
на консолидирана основа
Данните са в /хил. лв./
№

Консолидирана основа

Показатели
2004
905
91
924
-110
725

30.06.2005
903
91
927
-115
716

2005
910
91
924
-105
723

Коефициент на финансова автономност
(1/5)

124.83%

126.12%

125.86%

Коефициент на задлъжнялост (5/1)

80.11%

79.29%

79.45%

1
2
3
4
5

Собствен капитал /хил.лв./
- Основен капитал /хил.лв./
- Резерви /хил.лв./
- Финансов резултат /хил.лв./
Общо задължения /хил.лв./

6
7

Задълженията на Дружеството към датата на последния финансов отчет – 30.09.2007г., са
в размер на 710 /седемстотин и десет/ лева. Това са краткосрочни, необезпечени и
негарантирани, задължения към доставчици и клиенти.
“Сила Холдинг” АД няма косвени или условни задължения.

II.2. Причини за извършване на публичното
планирано използване на набрания капитал

предлагане

и

Увеличаването на капитала на Дружеството е непосредствено обусловено от
необходимостта да се отговори на изискванията, поставяни от съвременните общественоикономически отношения и динамиката на пазара, както и с постепенното привеждане на
дейността му, като конкурентоспособна и функционираща организация, в съответствие с
действащите правила и изисквания на ЕС. Увеличаването на капитала се разглежда като
първостепенен фактор за осигуряване на ресурс за придобиване на дялови участия в
широк спектър от предприятия, в размер над 25% от капитала им. С това ще се
оптимизира управлението на инвестициите като се структурират участията в търговски
дружества при максимална защита на интересите на акционерите, чрез осъществяване на
активно въздействие върху положителното икономически развитие на съответните
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предприятия, в които се инвестира. С придобиването на участие над посочения размер се
реализира възможността за определящо влияние при избора на органите на управление,
които следва да отговарят на поставените икономически цели и следва да имат потенциал
да подобрят показателите на конкретното дъщерно дружество – съответно да се
реализират положителни финансови резултати от направената инвестиция. Сферата в
която ще бъдат придобити подобни дружества е прерогатив на Съвета на директорите на
Холдинга.

III.3. Рискови фактори
Инвестирането в акциите на “Сила Холдинг” АД, предмет на първично публично
предлагане от увеличението на капитала, е свързано с висока степен на риск.
Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят
представената по-долу информация за рисковете, характерни за предлаганите акции,
заедно с информацията за основните специфични рискове, свързани с дейността на
Дружеството, съдържаща се в Регистрационния документ, както и цялата
информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият акции, емитирани от
“Сила Холдинг” АД.
Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че действителните бъдещи
резултати от дейността на Холдинга могат да се различават съществено от
прогнозните резултати и очаквания в резултат на множество фактори, включително
посочените по-долу рискови фактори.
Основните рискове, свързани с дейността на Дружеството и с предлаганите ценни книжа,
са описани в Регистрационния документ (стр. 21 и сл.) и Документа за предлаганите ценни
книжа (стр. 10 и сл.). Между тях са следните рискови фактори:
Систематични рискове:
• Инфлационен риск
• Политически риск
• Регулаторен риск
• Mакроикономически рискове
• Валутен риск
Несистематични рискове:
•

Фирмен риск
- Бизнес риск
- Финансов риск
- Кредитен риск
- Ликвиден риск
• Операционен риск
• Секторен риск
Основните рискови фактори, характерни за акциите – предмет на вторичното публично
предлагане са:
•
•
•
•
•

Ценови риск
Инфлационен риск
Риск от неизплащане на дивидент
Ликвиден риск
Валутен риск
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ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА
III.1. Историческа справка и развитие на Емитента
НАИМЕНОВАНИЕ: “Сила Холдинг” АД
ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ: Република България
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Стара Загора, п.код 6000, ул. “Хаджи
Димитър Асенов” № 95, ет.1
ТЕЛЕФОН: (00359-042) 603 227
E-mail: silahold@cybcom.net
“Сила Холдинг” АД е учредено през 1996 г. с предмет на дейност придобиване,
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
придобиване, управление, оценка и продажба на участия на облигации; придобиване,
управление, оценка и продажба на участия на патенти; отстъпване на лицензии за
използуване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участвува;
финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участвува; друга търговска
дейност, незабранена със закон.
Първоначално Дружеството е регистрирано с решение на Пазарджишки окръжен съд от 28
ноември 1996г. по ф.д. № 1664/1996г., с наименование на “РЕГИОНАЛЕН
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД "СИЛА" АД. Дейността му е преуредена по §4 от ПЗР на
Закона за приватизационните фондове. Преименувано е на "Сила Холдинг" АД акционерно дружество по ТЗ от 7 април 1998г., със съдебно решение № 854 на
Пазарджишки окръжен съд.
“Сила Холдинг” АД е публично дружество и акциите му се търгуват на “Българска Фондова
Борса – София” АД. С протокол №3 от 30.01.2001г. на СД на “Българска Фондова Борса –
София” АД е приета емисията акции на дружеството за търговия на “Свободен пазар”.
Борсовият код на холдинга е HSI.
Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 29.09.1996г. и е вписано
в търговкия региктър на Пазарджишки окръжен съд по ф. д. № 1664/1996г., под партиден
№ 1457 том 12, стр. 150. Дружеството е с капитал 90 886 /деветдесет хиляди осемстотин
осемдесет и шест/ лева, разпределен в 90 886 /деветдесет хиляди осемстотин осемдесет
и шест/ броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

III.2. Преглед на дейността
“Сила Холдинг” АД е акционерно дружество със седалище в гр. Стара Загора.
Наименованието на дружеството се изписва на латиница по следния начин “SILA
HOLDING” plc. Предметът на дейността на “Сила Холдинг” АД е: придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване,
управление, оценка и продажба на участия на облигации; придобиване, управление,
оценка и продажба на участия на патенти; отстъпване на лицензии за използуване на
патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участвува; финансиране на
дружествата, в които холдинговото дружество участвува; друга търговска дейност,
незабранена със закон.
Основната сфера на дейност на “Сила Холдинг” АД е придобиването на дялови участия,
инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които Емитента участва.
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"Сила Холдинг" АД не извършва производствена дейност и няма основни доставчици и
клиенти, с изключение на тези, които са свързани с административната издръжка на офиси
и доставки на консумативи. “Сила Холдинг” АД не е зависимо от своите контрагенти. В този
смисъл не може да се посочат и пазари на които Емитента оперира, както и услуги които
предлага.
Основната част от приходите на "Сила Холдинг" АД на неконсолидирана основа към
30.09.2007г. са от операции с финансови инструменти. На консолидирана основа
основната част от приходите на Емитента за финансовите 2004г. и 2005г., както и за
деветмесечието на 2005 г. се формират от нетните приходи на стоки, услуги и други.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
ІV.1. Резултати от дейността
ІV.1.1. Информация относно значими фактори, включително необичайни и редки
събития, влияещи на резултатите от дейността
Дейността на Емитента е основно свързана с придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в бългаски и чуждестранни дружества; придобиване, управление и
продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на
лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество
участва. Тази дейност не е свързана с конкретни обективни фактори и съответно не може
да бъде повлияна от предварително известни необичайни и редки събития, чиято степен
на влияние е предварително известна. Съгласно т. 6.1.1. от Приложение №1 към
Регламент 809/2004 ЕО, към датата на изготвяне на настоящия документ не са налице
ключови фактори, отнасящи се до естеството на операциите на “Сила Холдинг” АД.
Емитентът не е разработвал значителни нови продукти и/или услуги, които да са били
въведени.
ІV.1.2. Съществени изменения в приходите от основна дейност
През периода на последните 3 финансови години “Сила Холдинг” АД полага
необходимите усилия за справяне с наложилите се пазарни условия със собствени
средства. Към последния отчетен междинен период приходите от положителни разлики от
операции с финансови активи и инструменти на неконсолидирана основа на “Сила
Холдинг” АД отбелязват ръст с 66.66%, срямо финансовата 2006г. През финансовите
2005г. и 2006г. структурата на приходите и разходите не е променена. Приходите се
дължат на сделки с ценни книжа и приходи на дружеството за участие в управлението на
предприятия от инвестиционния портфейл.
ІV.1.3. Влияние на инфлацията и промените във валутния курс
Приходите на Дружеството не са под влияния на фактори, свързани с валутния
курс. Дружеството не извършва производствена дейност и в този смисъл не е пряко
зависимо от суровини и материали и инфлацията не би оказала съществено влияние
върху приходите му.
ІV.1.4. Информация за правителствени, икономически, данъчни, монетарни или
политически фактори, които пряко или непряко са оказали съществено влияние
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За последните три финансови години не са известни правителствени,
икономически, данъчни, монетарни или политически фактори, които пряко или непряко са
оказали съществено влияние или които биха имали съществено влияние върху дейността
на “Сила Холдинг” АД.

ІV.2. Ликвидност и капиталови ресурси
Основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на Емитента са:
 приходите от операции с финансови инструменти;
 реализираната печалба на Дружеството;
 приходи от лихви;
 възможността за бързото превръщане в парични средства на ценните книжа от
краткосрочния портфейл на емитента.
Дружеството поддържа добри нива на ликвидност и управлява своите активи и пасиви по
начин, който да гарантира редовно и без забава изплащане на текущите си задължения.
През последните три финансови години дружеството не е използвало външни източници
на финансови средства – кредити, финансирания, преотстъпени данъци др.
През финансовата 2006г. дружеството се справя изключително със собствени средства.
До настоящия момент не са ползвани привлечени средства от банкови институции. Към
31.12.2006г. не са били налице обстоятелства, водещи до съществено повишаване или
намаляване на ликвидността на емитента. Основната дейност не предполага поява на
тенденции или рискове за намаляване ликвидността през следващ бъдещ период.
При евентуално негативно бъдещо развитие и недостиг на ликвидни средства,
емитентът може да използва такива финасови лостове като емисия на акции или
облигации, които успешно да заменят друг вид привлечени средства, чието обслужване е
по-неизгодно.

ІV.3. Развойна дейност, патенти и лицензи и други
До момента на съставяне на настоящия Документ „Сила Холдинг” АД не е
извършвало развойна дейност, нито дейност, свързана с патенти или лицензи.

ІV.4. Информация за основните тенденции
През последните три години в дейността на Емитента не се забелязва особена динамика.
Усилията са насочени предимно към стабилизиране на предприятията, в които
дружеството притежава по-голям относителен дял. От 2006г. Емитентът е започнал
преструктуриране на инвестиционния си порфейл като освобождава неефективните
инвестиции.
За последните три финансови години не се наблюдава промяна в структурата на
приходите, реализирани от “Сила Холдинг” АД. С най-голяма експозиция от общите
приходи на Емитента за разглеждания период са нетните приходи от продажби на стоки и
услуги, с изключение на финансовата 2004 година, когато на неконсолидирана основа те
формират 41.66% от общите приходи от дейността. Към деветмесечието на 2007 година
делът на финансовите приходи на неконсолидирана основа на “Сила Холдинг” АД, спрямо
общите приходи на Емитента възлиза на 83.33%.
Основни предположения за всеки фактор, който би могъл да има съществен ефект
за постигането на прогнозите; предположенията трябва да бъдат:
Към 30.09.2007 г. и датата на изготвяне на настоящия документ не могат да бъдат
определени конкретни фактори и тяхното влияние за изпълнение на прогнозите.
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V. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА,
ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
V.1. Членове на съвета на директорите
Членове на Съвета на директорите
Велко Ненов Генчев
Велко Ненов Генчев /роден 1949 г./ е член на Съвета на директорите на “Сила
Холдинг” АД. Завършил е висше образование във ВХТИ, гр. София, специалност
“Технология на органичния синтез и каучук”. През периода 1978 г. – 1981 г. Велко Ненов
Генчев е бил Началник смяна – Технолог – Началник цех на ККИ „К.Русинов” гр.Пазарджик.
Работил е като Научен сътрудник – I степен, ИЕАТ-гр.София към Министерство на
транспорта (1981 г. – 1987 г.). В периода 1987 г. – 1988 г. е Заместник-главен директор на
ТККИ „К.Русинов” гр.Пазарджик и негов Главен директор от 1988 г. до 1991 г. От 1994 г. и
до момента е Изпълнителен директор на „Каучук” АД, гр.София. Понастоящем Велко
Ненов Генчев участва в управителните органи и контролни органи на "Балкан Рабар" ООД,
„Каучук” АД, гр.София, „Бесатур” АД, гр.София, „Електрометал” АД, гр.Пазарджик, „Сила
Холдинг” АД, гр.Стара Загора, „Каучук-97” АД, гр. Пазарджик, „Каучук-импекс” ООД, гр.
Пазарджик, „Каучук България” ООД, гр. Пазарджик.
 Принудителни административни мерки или административни наказания, наложени
на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му: Наказателно
постановление (НП) № Р-10-38 от 23.02.2007г., № Р-10-39 от 23.02.2007г., № Р-1040 от 23.02.2007г., № Р-10-41 от 23.02.2007г. и № Р-10-42 от 23.02.2007г.

Мария Георгиева Бонева
Мария Георгиева Бонева /родена 1967 г./ е член на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на “Сила Холдинг” АД. Завършила е висшето си образование в
Университет за национално и световно стопанство, гр. Хасково, специалност “Икономика
на промишлеността” през 1996 г. От 2007 г. е член на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор на “Сила Холдинг” АД. От 2003 г. и понастоящем Мария Георгиева
Бонева е собственик и управител на „Прима Хим” ЕООД. От 2006 г. е председател на
Съвета на директорите на „Билд Рент” АД. Понастоящем участва в управителните и
контролни органи на “Сила Холдинг” АД, „Прима Хим” ЕООД и „Билд Рент” АД.


Няма приложени принудителни административни мерки или наложени
административни наказания, през последните 5 години във връзка с дейността му.

Елена Николова Драганова
Елена Николова Драганова /родена 1965 г./ е член на Съвета на директорите на
“Сила Холдинг” АД. Завършила е специалностите “Счетоводство и контрол” и
“Икономическа педагогика” в Университета за национално и световно стопанство през 1989
г. От 2000 г. работещ съдружник в СК “Химимпорт Консулт” ООД. Същевременно от 2003 г.
е собственик и управител на “Лориян” ЕООД. Понастоящем участва в управителните и
контролни органи на “Сила Холдинг” АД и “Лориян” ЕООД.

Няма приложени принудителни административни мерки или наложени
административни наказания, през последните 5 години във връзка с дейността му.
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Коста Николов Кръстев
Коста Николов Кръстев /роден 1973 г./ е прокурист на “Сила Холдинг” АД. Завършил
е средно-специално образование в ТМТ „Крум Велков” -гр.Пазарджик, специалност
“Студена и топла обработка на металите”. Коста Николов Кръстев е работил като механик
в „Сортови семена” АД (1995 г. – 1996 г.). През периода 1999 г. – 2004 г. е бил шофьор в
„Тойота Тексим” ООД –гр.Пазарджик. От 2004 г. и до момента е Управител на ЕТ „Коки”. От
2006 г. и до момента е Прокурист на „Сила Холдинг” АД, гр.Пазарджик. От 2006 г. и до
момента е Организатор „Производствено планиране и координация” в „Каучук” АД, гр.
София. Понастоящем участва в управителните и контролни органи на “Сила Холдинг” АД и
ЕТ „Коки”.

Няма приложени принудителни административни мерки или наложени
административни наказания, през последните 5 години във връзка с дейността му.
Членовете на Съвета на директорите са избрани по решение на Общото събрание на
“Сила Холдинг” АД от 19.09.2007. С членовете на Съвета на директорите не са сключени
договори за управление. Мандатът на членовете на Съвета на директорите на “Сила
Холдинг” АД за който са избрани изтича на 19.09.2012 г.
Членовете на Съветът на директорите имат мандат 5 (пет) години, но те могат да бъдат
освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.
С членовете на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД не са сключени
договори за управление, т.е. не са предвидени компенсации при предсрочно
освобождаване от заеманата длъжност.

Информация за бизнес адресите и родствените връзки между членовете
на Управителния орган на “Сила Холдинг” АД
Членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД


Велко Ненов Генчев
ЕГН – 4910109283, бизнес адрес:гр.Пазарджик,п.к.4400,ул."Синитевско шосе", №12;
Участие в управителните или контролни органи на следните юридически лица
през последните пет години:
- „Балкан Рабар" ООД
- „Каучук” АД, гр.София
- „Бесатур” АД, гр.София
- „Електрометал” АД, гр.Пазарджик
- „Сила Холдинг” АД, гр.Стара Загора
- „Каучук-97” АД, гр. Пазарджик
- „Каучук-импекс” ООД, гр. Пазарджик
- „Каучук България” ООД, гр. Пазарджик
- „Тракийско пиво” АД, гр. Пазарджик
- „Тракия – 96” ООД, гр. Пазарджик
- „МБАЛ - Хигия АД, гр. Пазарджик
- „Хигия” АД, гр. Пазарджик



Мария Георгиева Бонева
ЕГН – 6711056395, бизнес адрес: гр.София,п.к.1000, ул. “Стефан Караджа” №2;
Участие в управителните или контролни органи на следните юридически лица
през последните пет години:
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„Прима Хим” ЕООД
„Билд Рент” АД
„Сила Холдинг” АД
„Балкан Хемус Груп” ЕАД

Елена Николова Драганова
ЕГН – 6501276517, бизнес адрес: гр.София,п.к.1000, ул. “Стефан Караджа” №2;
Участие в управителните или контролни органи на следните юридически лица
през последните пет години:
- „Лориян” ЕООД
- „Сила Холдинг” АД



Коста Николов Кръстев
ЕГН – 7303073489, бизнес адрес:гр.Пазарджик,п.к.4400,ул."Синитевско шосе", №12;
Участие в управителните или контролни органи на следните юридически лица
през последните пет години:
- ЕТ „Коки”
- „Сила Холдинг” АД

Между посочените лица няма фамилни или роднински връзки. Не са налице и
обстоятелства по точки а), б), в) и г) от т. 14.1 на Приложение 1 към Регламент 809.
Дружествата, в които посочените лица са били членове на управителни или контролни
органи не е откривано производство по несъстоятелност и не е обявявано в ликвидация.
През последните пет години, предхождащи датата на този документ, никой от членовете
на Съвета на директорите или служител на ръководна длъжност в “Сила Холдинг” АД:
 не е осъждан за престъпления;
 не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено
поради обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори; или
 не е осъждан с влязла в сила присъда, свързани с дейността му като член на
управителен орган или при осъществяване дейността на дружество и не е бил
освобождаван от съда като директор на дружеството.
Няма данни за потенциални конфликти на интереси между задълженията към емитента и
частни интереси и/или други задължения на членовете на Съвета на директорите и
прокуриста на “Сила Холдинг” АД по т. 14.2 от Приложение 1 към Регламент 809.
В таблиците по-долу е посочен размерът на възнагражденията, изплатени от Емитента на
членове Съвета на директорите за последните три финансови години и към 30.09.2007 г.
Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД

№

Име, презиме, фамилия

Получени възнаграждения за
Получени възнаграждения към
2004г., 2005г. и 2006 г. в качеството 30. 09. 2007 г. в качеството му
му на член на Съвета на
на член на Съвета на
директорите /в лв./
директорите /в лв./

1.

Велко Ненов Генчев

-

-

2.

Мария Георгиева Бонева

-

-

3.

Елена Николова Драганова

-

-
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 През 2006 г., както и към 30.09.2007г., няма предоставени от Дружеството
непарични възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.
 През 2006 г., както и към 30.09.2007г., няма възникнали и дължими от
Дружеството, условни или разсрочени възнаграждения.
 През 2006 г., както и към 30.09.2007г., няма дължими от Дружеството суми за
изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други обезщетения.
Възнаграждения на членовете на освободения Съвет на директорите на “Сила Холдинг” АД

№

Получени възнаграждения за
Получени възнаграждения към
2004г., 2005г. и 2006 г. в качеството 30. 09. 2007 г. в качеството му
му на член на Съвета на
на член на Съвета на
директорите /в лв./
директорите /в лв./

Име, презиме, фамилия

1.

Велко Ненов Генчев

-

-

2.

Трифон Иванов Коев

-

-

3.

Димитър Стефанов Николаев

-

-

Освободеният Съвет на директорите е избран на ОСА на 30.06.2003г., като решението на
ОСА е да не бъде гласувано възнаграждение на членовете на СД до финансово
стабилизиране на холдинга и управляваните дружества в него. На база на това решение
не произтичат финансови компенсации при прекратяване на функциите им.

V.2. Информация за служителите
Численост на служителите на “Сила Холдинг” АД
2004 г.

2005 г.

2006 г.

30.09.2007 г.

4 бр.

4 бр.

3 бр.

3 бр.

Промените в числеността на служителите на “Сила Холдинг” АД през последните 3 години
са както следва: през 2004 г. /4 бр./, през 2005 г. /4бр./, през 2006 г. /3 бр./.
С цел намаляване на разходите, броят на персонала е минимизиран и към 30.09.2007 г. се
състои от трима служители на дружеството.
Структура за служителите на "Сила Холдинг" АД
Образователна структура

Квалификационна структура

Степен на образование

Висшисти

Икономисти и Инженери

Магистърска степен

Няма профсъюзна организация на служителите на Дружеството.

V.3. Информация за притежавани акции на Емитента
Притежавани от членовете на управителните и контролните органи акции на
Дружеството
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Притежавани акции към 30.09.2007 г. от членовете на Съвета на директорите на
Дружеството са както следва:
Притежавани акции от Членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД
№

Име, презиме, фамилия

Притежаван брой акции на
"Сила Холдинг" АД

Процент от капитала на
"Сила Холдинг" АД

150 бр. акции

0.17%

1.

Велко Ненов Генчев

2.

Мария Георгиева Бонева

-

-

3.

Елена Николова Драганова

-

-

Описание на постигнатите договорености за участие на служителите в капитала на
Дружеството
Няма постигнати договорености за участие на служителите в капитала на “Сила Холдинг”
АД, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на Дружеството.
.

VІ. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ
СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
VІ.1. Акционери със значително участие
Лица притежаващи, над 5% от капитала на “Сила Холдинг” АД са две юридически лица "Финанс Консултинг" ЕАД и "Балкан Рабар" АД, както и едно физическо лице - Иван
Гаврилов Славков.
През последните три години броя на притежаваните от "Балкан Рабар" АД акции от
капитала на “Сила Холдинг” АД не се е променял.
През последните три години броя на притежаваните от "Финанс Консултинг" ЕАД акции от
капитала на “Сила Холдинг” АД се е променял, както следва:
За 2004 и 2005 години "Финанс Консултинг" ЕАД няма участие в капитала на “Сила
Холдинг” АД. През 2006 година "Финанс Консултинг" ЕАД притежава 33 421 броя акции от
капитала на Емитента, които се равняват на 36,77% от капитала на “Сила Холдинг” АД.
Към 09.11.2007 акциите на дружеството са 33 796 броя и се равняват на 37.18% от
капитала на “Сила Холдинг” АД.
Съществена промяна в броя на притежаваните акции от акционерите на холдинга:
 Промени на притежаваните акции към 09.11.2007 г.
Лица с участие над 5 % по разпечатка за акционерите издадена от “Ценрален Депозитар”
АД за ОСА на 09.11.2007г.
 Юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас на
“Сила Холдинг” АД:
Наименование, седалище и адрес

Брой акции
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"Финанс Консултинг" ЕАД - 103765841 ул."Александър Батенберг" 1 гр. София

33 796

37.185 %

"Балкан Рабар" АД - 831745466 ул. "Хайдушка поляна" 24, гр. София

5 000

5.501 %

 Физически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас на
“Сила Холдинг” АД:
Име и адрес

Брой акции

Дял от гласовете в ОСА

Иван Гаврилов Славков - ул."Дойран" №2,
ет.2, ап.2, гр. Пазарджик

8 737

9.613 %

Съществена промяна в броя на притежаваните акции от акционерите на Емитента:
 Промени на притежаваните акции през 2006 г.
Към 31.12.2006г. е издадена актуална книга на акционерите.
 Юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
“Финанс Консултинг” ЕАД притежава 33 421 бр. акции, равнянащи се на 36,77% от
капитала на Емитента. Други акционери с над 5% участие са :
“Балкан Рабар” АД - 5000бр акции, представляващи 5,50% от капитала на Емитента.
 Физически лица с над 5% участие:
1. Иван Гаврилов Славков – към 31.12.2006г. притежава 8 737 броя акции, равняващи се
на 9,61% от капитала на Емитента.
 Промени на притежаваните акции през 2005 г.
 Юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
"Балкан Рабар" АД - 5 000 бр.; гр. София ул."Хайдушка поляна"24; БУЛСТАТ 831745466;
учредител и акционер от 1996г.
"Тойота Тиксим" ЕООД - 4 900 бр.; БУЛСТАТ 112034036Ю; Д№ 1131107672; гр. Пазарджик,
ул."Пловдивска"№5.
“Пътстрой” ЕООД – 9 512 бр.; БУЛСТАТ 030240282; адрес: гр. Пловдив, р-н Източен ,
ул.”Волтер”4; акционер от м.10/2003г.
 Физически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
1. Иван Гаврилов Славков – към 05.07. 2005г. притежава 7 537 броя акции, равняващи
се на 8,29% от капитала на Емитента.
2. Стойко Нейчев Христосков– към 05.07.2005г. притежава 16 834 броя акции, равняващи
се на 18,52% от капитала на Емитента.

 Промени на притежаваните акции през 2004 г.
 Юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
"Балкан Рабар" АД - 5 000 бр.; гр. София ул."Хайдушка поляна"24; БУЛСТАТ 831745466;
учредител и акционер от 1996г.
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"Тойота Тиксим" ЕООД - 4 900 бр.; БУЛСТАТ 112034036Ю; Д№ 1131107672; гр.
Пазарджик, ул."Пловдивска" №5.
“Пътстрой” ЕООД – 9 512 бр.; БУЛСТАТ 030240282; адрес: гр. Пловдив, р-н Източен ,
ул.”Волтер”4; акционер от м.10/2003г.
 Физически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
Към 17.12.2003г. е издадена актуална книга на акционерите, от където става видно
движението на акциите вътре в Емитента.
1. Стефан Димитров Бъчваров – към 31.12.2004г. притежава 7 750 броя акции, равняващи
се на 8,53% от капитала на Емитента.
2. Стоян Делчев Бангьозов - към 31.12.2004г. притежава 8 690 броя акции, равняващи се
на 9,56% от капитала на Емитента.

VІ.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента
По смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, едно лице ще
упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, пряко или
непряко: (а) притежава над 50 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите; или
(б) може да определя повече от половината от членовете на неговия Управителен съвет;
или (в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на Дружеството.
Не са известни лица, които да контролират Дружеството в горепосочения смисъл.
Никое лице към настоящия момент не притежава пряко или косвено мнозинство от
гласовете в общото събрание на акционерите или в Съвета на директорите.

VI.3. Сделки със свързани лица
Вид и размер на всички сделки или направени към момента предложения за сключване на
сделки от съществено значение за емитента или за свързаното лице от началото на
първата от предходните три финансови години до датата на изготвяне на резюмето
По смисъла на т. 19 “Транзакции между свързани лица” от Приложение № 1 към
Регламент 809/2004 ЕО, както и съгласно разпоредбите на Регламент 809/2004 ЕО,
намиращи приложение за сделки със свързани лица, няма сключени сделки или направени
към момента предложения за сключване на сделки от съществено значение за “Сила
Холдинг” АД или за свързани лица от началото на първата от предходните три финансови
години до датата на изготвяне на регистрационния документ. Сделките между Емитентът
и останалите лица от икономическа група по т. III.4.1. са подчинени на общата
инвестиционна политика на Емитента и следва да се разглеждат като цялостно завършена
стратегия за управление на Дружеството.
 Емитентът няма дъщерни дружества и не е встъпвал в сделки, които да са от
съществено значение или необичайни по-вид, или условия с дъщерни дружества.
 Емитентът не е встъпвал в сделки със съществено значение със свързани лица.
 Емитентът не е встъпвал в сделки със съществено значение с лица упражняващи
контрол върху него.

Информация по чл. 114б от ЗППЦК
1/ Мария Георгиева Бонева – Участва в управителните и контролни органи на „Прима
Хим” ЕООД, „Билд Рент” АД и “Сила Холдинг” АД. От 2007 г. е член на Съвета на
директорите и Изпълнителен директор на “Сила Холдинг” АД. От 2003 г. и понастоящем

21

”Сила Холдинг” АД

_

Част І Резюме на Проспекта

Мария Георгиева Бонева е собственик и управител на „Прима Хим” ЕООД. От 2006 г. е
Председател на Съвета на директорите на „Билд Рент” АД.
2/ Елена Николова Драганова – Участва в управителните и контролни органи на
“Лориян” ЕООД. От 2007 г. е член на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД.
3/ Велко Ненов Генчев – собственик на 50 % от капитала на "Балкан Рабар" ООД.
Участва в управителните органи на "Балкан Рабар" ООД, „Каучук” АД, гр.София, „Бесатур”
АД, гр.София, „Електрометал” АД, гр.Пазарджик, „Сила Холдинг” АД, гр.Стара Загора,
„Каучук-97” АД, гр. Пазарджик, „Каучук-импекс” ООД, гр. Пазарджик, „Каучук България”
ООД, гр. Пазарджик. Има дялово участие в следните дружества: “Сила Холдинг” АД,
гр.Стара Загора, „Каучук-97” АД, гр. Пазарджик, „Каучук-Импекс” ООД и „Каучук България”
ООД, гр. Пазарджик.
4/ Коста Николов Кръстев – Участва в управителните и контролни органи на ЕТ “Коки”.
От 2006 г. е Прокурист на “Сила Холдинг” АД.

VII. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишните финансови отчети за 2004 и 2005 финансови години са заверени от
регистриран одитор Зойка Йосифова Тодорова с адрес гр. Пазарджик, ул. “Н.Ръжанков”
№7 с диплома №480/1999г. Годишните финансови отчети за 2006 година са заверени от
регистрирания одитор Капка Димитрова Стойчева с адрес гр. Пазарджик, ул. "Братя
Консулови", №34 с диплома №163. Годишните финансови отчети заедно с одиторските
доклади и отчетите за управлението, както и междинния финансов отчет към 30.09.2007 г.
по МСФО (неодитиран), са представени на Комисията за финансов надзор и “Българска
Фондова Борса – София” АД в срок в изпълнение на ЗППЦК.
Документите могат да бъдат разгледани на посочените места в информационния център
на КФН в гр. София, ул. “Шар планина” № 33, както и в сградата на „Българска фондова
борса – София ” АД на ул. “Три уши” 10.
Същите са достъпни и в електронна форма, в Интернет страниците на посочените
институции:
Комисия за финансов надзор: http://www.fsc.bg
Пътят до тези документи е следният: от интернет страницата на КФН (http://www.fsc.bg) се
избира менюто ЕРиК (електронен регистър и картотека). След това се избира избира вида
субект - в конкретния случай публични дружества или други емитенти. След това се избира
конкретния емитент или публично дружество по заглавната буква на наименованието му (в
конкретния случай буква "С"). От списъка с публични дружества и емитенти,
наименованията на които започват с буква "С" се избира “Сила Холдинг" АД. От долната
лява част на появилата се страница с информация за “Сила Холдинг" АД с активни и
неактивни менюта се избира активното меню със син цвят - "Счетоводни (периодични)
отчети". Появява се таблица със седем колони. Първите две колони съдържат
информация за периода, за който се отнася отчета и типа отчет, а в седмата - последна
колона е самия отчет.
“Българска Фондова Борса – София” АД: http://www.bse-sofia.bg
От долния десен ъгъл на появилата се страница се избира активното меню в червен цвят
"Счетоводни отчети на емитентите". След това се избира годишен период, за който се
отнася търсеният отчет. След което се избира подпериод в рамките на избрания вече
годишен период (т. е. за І, ІІ, ІІІ, ІV тримесечие или одитиран за избраната вече година,
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както и консолидирани такива). Сега вече се избира публичното дружество или друг
емитент на ценни книжа по признака борсов код, в конкретния случай той е - HSI.
Отчетите за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството също са
представени в Комисията за финансов надзор и на “Българска Фондова Борса - София” АД
заедно с одитираните годишни финансови отчети.
При придобиването на дъщерни дружества, "Сила Холдинг" АД ще съставя консолидирани
тримесечни и годишни отчети, включващи финансовите резултати на Емитента и
дъщерните дружества. Междинните консолидирани и неконсолидирани отчети също са
представени на Комисията за финансов надзор и “Българска Фондова Борса – София” АД
и са достъпни по начина, указан по-горе.
КЪМ МОМЕНТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА МЕЖДИННИТЕ ОТЧЕТИ СА
НЕОДИТИРАНИ.
ТОЗИ ФАКТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТЧИТАН ПРИ ВСИЧКИ ИЗВОДИ И ТВЪРДЕНИЯ,
БАЗИРАЩИ СЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕЗИ ОТЧЕТИ.

VІII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ
VIII.1. Вид и клас на предлаганите акции и борсова търговия
Предмет на първичното публично предлагане са 1 999 492 (един милион
деветстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два) броя обикновени,
поименни, безналични акции от емисията от увеличението на капитала на Дружеството. В
случай на успешно приключване на първичното публично предлагане, акциите от
увеличението ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и ще са предмет на вторично
публично предлагане на борсата.
Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции от всички
досегашни емисии на Дружеството и дават еднакви права на притежателите си. Книгата на
акционерите се води от „Централен депозитар” АД.
Акциите няма да бъдат предмет на международно предлагане.
След регистрирането на увеличението на капитала в търговския регистър и
последвалата вторична търговия на “БФБ-София” АД, ISIN кодът на акциите на “Сила
Холдинг” АД ще бъде BG1100027983.

VIII.2. Ред за прехвърляне на акциите
Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без ограничения и
условия, при спазване на нормативните разпоредби (вж. по-долу). Прехвърлянето на
акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния
депозитар.
Вторичната търговия (покупко-продажби) с акции на Дружеството се извършва само
на БФБ чрез лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят или продадат акции на
борсата, инвеститорите следва да подадат поръчки “купува” или “продава” до
инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на борсовата сделка
инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката
в Централния депозитар и изпълнението на сключената сделка (приключване на
сетълмента на ценни книжа и пари), с което акциите се прехвърлят от сметката на
продавача в сметката на купувача.
Изключение от горното правило, че търговия с акции на Дружеството се извършва
само на БФБ, е налице относно покупко-продажбите на акции между физически лица.
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Последните имат право да сключват такива сделки и пряко помежду си. За да се
осъществи обаче прехвърлянето на акциите в Централния депозитар, физическите лица страни по сделката, следва да представят данни и документи на лицензиран
инвестиционен
посредник,
извършващ
дейност
като
регистрационен
агент.
Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ и извършва
необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар и нейния
сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник-регистрационен агент, се
извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и наследяване.
Сключването на сделки с акциите на Дружеството (както и с акциите на всяко
публично дружество) е строго и детайлно регулирано от разпоредбите на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и наредбите по прилагането му, Правилника на
БФБ и правилата на Централния депозитар. Повече информация относно прехвърляне на
акциите можете да получите от лицето за контакт, посочено в края на настоящия Документ
за предлаганите ценни книжа, както и от всеки инвестиционен посредник.

IX. Данни за публичното предлагане на акциите, условия и
срок
IX.1. Условия и срок на публичното предлагане на емисията права и
за записване на предлаганите акции от притежателите на права
Срещу всяко едно издадено право могат да бъдат записани 22 (двадесет и две)
нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, или срещу издадени общо 90
886 (деветдесет хиляди осемстотин осемдесет и шест) права могат да бъдат записани 1
999 492 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и
две) акции от увеличението на капитала. Всяко 1 (едно) право дава възможност да се
запишат 22 (двадесет и две) акции от увеличението на капитала с емисионна стойност 1
лв. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по- долу в настоящия
документ.
Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1/22.
Съвета на директорите на Дружеството публикува съобщение за публичното
предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на
акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото,
времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба
на КФН. Съгласно чл.92а, ал.2 от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник”
и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 (седем) дни преди началния
срок на подписката или началото на продажбата.
Начална дата за продажба (търговия) на правата
Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на
обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в "Държавен
вестник" и публикацията му в един централен ежедневник (а ако обнародването и
публикацията са на различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
по-късната дата (съответно тази на обнародването или на публикацията).

Краен срок за продажба на правата
Крайният срок за прехвърляне на правата, съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК, е
първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от
началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно Правилника на "Българска фондова
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борса - София" АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни
преди крайната дата за прехвърляне на права.
Място, условия и ред за прехвърляне на правата
Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговия с
права), съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на
“Българска фондова борса – София” АД („БФБ–София” АД), независимо от пазара, на
който са регистрирани акциите на дружеството-емитент, чрез подаване на поръчка за
продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити сметки за
права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на борсата.
За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на
“ЦД” АД. Началният срок за търговия с права е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по
чл. 92а, ал.1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен
ежедневник, но не по-рано от изтичането на срока по чл.112б, ал.2 от ЗППЦК /откриването
на сметките за правата от “ЦД” АД/.
Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на БФБ,
чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник - член на
БФБ, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от
инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до инвестиционен
посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат
разпоредбите на правилника на Централния депозитар. Съгласно правилника на БФБ,
последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за
прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на
капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си
по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права,
съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на
правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на “Централен депозитар”
АД.
На петия работен ден след изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата
Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционния посредник – “Централна
кооперативна банка” АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион
тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за
прехвърляне на правата.
Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените
права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка,
открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват до вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден от
подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява информация за упражнените
до края на предходния работен ден права.
Начална дата за записване на акции
Началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата – е
първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на
съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в "Държавен вестник" и
публикацията му в един централен ежедневник (а ако обнародването и публикацията са на
различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата
(съответно тази на обнародването или на публикацията).
Краен срок за записване на акции
Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, съгласно чл. 112б,
ал. 5 от ЗППЦК, е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни
дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.
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Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за
записване на акции.
В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар”
АД публично оповестява информацията за упражнените да края на предходния ден права.

IX.2. Ред за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите
акции
Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече
от предложените акции.

IX.3. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат
записани от едно лице
Всяко лице може да запише най-малко 22 нови акции и най-много такъв брой акции,
съответстващ на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по
коефициент 22, получен в резултат на съкращение на дроб с делимо от 1 999 492, т.е.
броя акции, предложени от дружеството за записване и делител 90 886, т.е. броя акции,
емитирани преди увеличението.

IX.4. План за разпределение на акциите
Групи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциите
Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на
капитала на Дружеството чрез закупуването на права и придобиването на акции срещу тях
в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право могат да се запишат 22
(двадесет и две) акции на Емитента по емисионна стойност от 1 лв.
Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група
инвеститори
Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени
групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Съвета на директорите
на Емитента, настоящи или бивши служители на емитента или на негови дъщерни
дружества).
Посочване дали акционерите със значително участие или членовете на
Съвета на директорите на Емитента възнамеряват да придобият от предлаганите
акции или дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от
предлаганите акции, доколкото такава информация е известна на емитента
Емитентът няма информация дали акционерите със значително участие или
членовете на Съвета на директорите възнамеряват да придобият от предлаганите акции.
Емитентът няма информация относно намерението на някое лице да придобие
повече от 5% от предлаганите акции.

IX.5. Разходи, които се поемат от инвеститора, който записва и
заплаща акции
Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на
инвестиционния посредник, разплащателните институции, „Българска Фондова Борса София” АД, „Централен депозитар” АД, свързани със закупуването на правата и
записването на акциите на Емитента.
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IX.6. Разходи по публичното предлагане
В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани
с първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на
Дружеството. В таблицата не са включени разходите, които се отнасят до цялостната
дейност на Дружеството, напр. обслужване на акционерна книга на Дружеството от
Централния депозитар и годишна такса на БФБ-София за поддържане на регистрацията
на емисията акции.
Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.
Лева
Такса на КФН за издаване на потвърждаване
на Проспекта за първично публично предлагане на акции........................................... 2399.49
Такса за издаване на ISIN код............................................................................................. ..56.00
Разходи за публикуване и обнародване на съобщение за
Увеличение на капитала /прогноза/ ................................................................................ 1000.00
Вписване в търговския регистър на увеличението на капитала .......................................80.00
Възнаграждение на инвестиционен посредник...............................................................9997.46
Такса за депозиране на емисия права в Централен депозитар АД.................................341.00
Такса за депозиране на акциите в Централен депозитар АД.........................................1649.72
Издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за упражнени/
неупражнени права................................................................................................................12.00
Издаване на Удостоверение за постъпили суми от продажба на права...........................14.40
Издаване на Справка за лицата упражнили права при увеличението
на капитала /прогноза/...........................................................................................................50.00
Издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за регистрация на
неофициален пазар на БФБ-София АД.............................................................................. 60.00
Общо разходи ............................................................................................................... .15660.07
Прогнозните нетни постъпления от емисията на емитента при условие, че цялата емисия
бъде записана са в размер на 1,983,831.93 лв.

IX.7. Разводняване на стойността на акциите
Съгласно Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно
максималния размер на бъдещи емисии от акции. Поради тази причина размерът на
участието на акционерите може да бъде намален в резултат на бъдещо увеличение на
капитала на Емитента от Общото събрание на акционерите. В случай, че вследствие на
бъдещо увеличение на капитала, броят на издадените акции на Дружеството се увеличава
с по-бързи темпове от размера на активите на същото, възможно е да се стигне до
намаляване на стойността на активите на акция на Дружеството.
Съгласно §1, т. 8 от Наредба № 2 “Разводняване на капитала (на стойността на
акции)” е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата й стойност в
резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на
издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена по – ниска
от балансовата стойност”.
ПОКАЗАТЕЛ
Обща сума на активите /хил.лв./
Общо задължения /хил.лв./
Балансова стойност на нетните активи /хил.лв./
Брой на акциите в обращение /хил.бр./
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Балансова стойност на една акция /лв./

3.08

Балансовата стойност на една акция на Дружеството към 30.09.2007 г. е в размер на 3,08
лв., докато емисионната стойност на една нова акция е 1 лв. Следователно при
настоящото увеличение, съгласно разпоредбите на §1, т. 8 от Наредба № 2, се наблюдава
разводняване стойността на акциите.
Ако приемем, че новите акции биха били издадени към 30 септември 2007 г. и след
приспадане на разходите по публичното предлагане, балансовата стойност на Емитента
към 30 септември 2007 г. би била 1.08 лв. на акция. Изчисленията са направени на база
издаване на 1 999 492 нови акции по емисионна стойност от 1 /един/ лв. на нова акция.
Тези изчисления показват незабавно нарастване на балансовата стойност на акция в
полза на инвеститорите, които придобиват нови акции, в размер на 0.08 лв. или 8%, и
незабавно разводняване на балансовата стойност на една акция за старите акционери, в
размер на 2 лв. или 64.9%.
В таблицата по-долу са обобщени направените изчисления:

Емисионна стойност на една нова акция
Балансова стойност на една акция към 30 септември 2007 г.
Намаляване на балансовата стойност на една акция в резултат на
увеличението на капитала, при допускане, че новите акции биха били
издадени към 30 септември 2007 г.
Балансова стойност на една акция незабавно след увеличението на
капитала, при допускането че новите акции са издадени към 30
септември 2007 г.
Нарастване на стойността на една акция за инвеститорите, придобили
нови акции в Предлагането
Разводняване на стойността на една акция за старите акционери

Лева, с
изкл. на %
1.00
3.08

2.00
1.08
8.0%
64.9%

Увеличението на капитала на Дружеството гарантира различните, спрямо
инвестиционния си интерес, групи от акционери, независимо от възприетото от тях
инвестиционно поведение, при и по повод увеличаването на капитала.
1. Интересите на акционерите решили да участват в увеличаването на капитала на
„Сила холдинг” АД.
Решението за увеличението на капитала на дружеството е взето на свикано
извънредно Общо събрание на акционерите. Един от елементите на това решение е
емисионната стойност на акциите. Гласувалите акционери в това Общо събрание са
определили емисионна стойност от един лев и са счели съобразно своята воля, че това
дава гаранция за направените от тях инвестиции в дългосрочен план и не накърнява
техните интереси в резултат на очакваното разводняване след увеличаването на
капитала. Волеизявленията дадени посредством гласуването на Общото събрание на
акционерите са дадени свободно и съзнателно, като съответно акционерите са възприели
като достатъчни гаранциите за техните инвестиции, изразяващи се в развитието на самото
дружество.
Акционерите, които макар да не са участвали в гласуването на Общото събрание на
акционерите ще участват в увеличаването на капитала, с конклудентните си действия по
придобиване на акции от увеличението на капитала на „Сила холдинг” АД се
присъединяват към решението взето на Общото събрание на акционерите на „Сила
холдинг” АД относно параметрите на емисионната стойност на акциите и с тези си
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действия приемат гаранциите за тяхната инвестиция, произхождащи от развитието на
дружеството в следствие на събраните от увеличението парични средства.
2. Интереси на акционерите решили да не участват в увеличаването на капитала на
„Сила холдинг” АД.
В аспекта на изложеното в т.1, значително по различно е положението на
инвеститорите, които по една или друга причина не искат да участват в увеличаването на
капитала. До голяма степен, именно тези инвеститори са предмет на защита от
законодателя, посредством нормите на ЗППЦК и по специално законодателното решение
да се изискват гаранции при „разводняване.
При увеличаването на капитала на „Сила холдинг” АД гарантиране на направените
инвестиции от акционери нежелаещи да придобият нови акции, следва да се открие в
компенсиране на „разводняването” от паричната равностойност, която инвеститорите
могат да получат при продажбата на припадащите им се „права” по смисъла на т.3 от §1 на
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Изчислявайки цената на правата по утвърдените
в практиката методи, следва да се направи извода, че разликата между балансовата
стойност на акцията преди увеличението и „разводнената” балансова стойност след
увеличението, се компенсира от реализирането на „правата” по смисъла на т.3 от §1 на
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. В този случай, освен общата гаранция,
изразяваща се в развитие на дружеството в резултат на набрания от увеличението
капитал и положителните резултати в следствие от „нарастване на мащаба”, се получават
и конкретни гаранции от реализиране на права по смисъла на т.3 от §1 на Допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, които като стойност биха компенсирали „разводняването” по
смисъла на т.9 от приложение 3 на Регламент ЕО 809/2004.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Х.1. Акционерен капитал
Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във
финансовия отчет и към последната практически приложима дата:
 Към 30.09.2007 година основният капитал на “Сила Холдинг" АД е 90 886 лева
/деветдесет хиляди осемстотин осемдесет и шест/ лева, разпределен в 90 886
/деветдесет хиляди осемстотин осемдесет и шест/ броя поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка.
 Стойността на всички емитирани от дружеството акции е напълно изплатена.
 “Сила Холдинг" АД не притежава свои собствени акции.
 Всички емитирани акции на дружеството са в обръщение.
 Дружеството е емитирало само един клас акции - обикновени, безналични,
поименни, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на
дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
 Дружеството не е емитирало привилегировани акции.
 През разглеждания три годишен период не е извършвано намаляване на капитала
на “Сила Холдинг" АД.
 За периода от последните пет години не е заплащан капитал с активи различни от
парични средства.
 Към датата на изготвяне на настоящия документ не са издавани и няма лица, които
да притежават опции върху капитала на емитента.
 История за акционерния капитал за последните три години: За последните три
години капиталът на дружеството не е увеличаван. Към датата на настоящия
документ капиталът на дружеството е 90 886 лева, изцяло записан и внесен. Всички
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акции от капитала на дружеството са от един клас и дават равни права на
притежателите си. Акциите са обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях
дава право на глас общото събрание на акционерите, право на дивидент и на
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Х.2. Кратка информация за устава и учредителния акт
Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции
Право на дивидент имат акционерите включени в книгата на акционерите 14 дни
след датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решение за изплащане
на дивидент. Изплащането на дивиденти става чрез банка, по списък, предоставен от
Централния депозитар. Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от решението на
общото събрание. Акционерите имат право на дивидент, съобразно броя на акциите, които
притежават и това право могат да упражнят до изтичането на петгодишна давност. Няма
лица, които след изтичане на този срок да се ползват с привилегии.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като
акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Всяка
акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.
Всички акции дават право на своя притежател право на съразмерен ликвидационен
дял.
Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери,
притежаващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от един месец искането на
акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд
свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен
представител, да свика събранието.
Свикването се извършва чрез писмена покана, обнародвана в Държавен вестник и
публикувана в един централен ежедневник. Поканата задължително съдържа данни за
мястото, вида, датата и часа на събранието, дневния ред на въпросите, предложени за
обсъждане, както и предложенията за решения. Времето от обнародването до откриването
на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Поканата и материалите по
дневния ред на общото събрание се изпращат до Комисията за финансов надзор,
Фондовата борса (“БФБ-София” АД) и “Централния депозитар” АД 45 дни преди датата на
провеждане на събранието.
На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите
акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представлявани
акции, както и на броя гласове, представени в тях. Акционерите и представителите
удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и
секретаря на Общото събрание.
Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в
Общото събрание, чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно. Гласуването
по пълномощие се допуска в рамките на правата по пълномощното.
Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
представените на събранието гласове или мнозинство от 2/3 от представените на
събранието акции, в зависимост от изискванията на Устава на “Сила Холдинг” АД и
Търговския закон.
Описание на предмета на дейност и целите на емитента
Предметът на дейност на емитента е придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, иправление и
продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти отстъпване на
лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество
участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
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Основни цели на инвестиционната дейност на емитента са управлението на
дружеството да е в интерес на всички акционери. Инвестиционната политика на “Сила
Холдинг” АД да се основава на:
 инвестиране в печеливши и перспективни предприятия;
 инвестиране в предприятия от различни сектори на икономиката, с оглед
минимизиране на риска;
 приоритетни направления за инвестиране в следните отрасли: туризъм, химическа,
пивоварна, машиностроене
 съчетваване между инвестиране в предприятия, в които дружеството има
стратегически интереси, от една страна и придобиване на акции от дружества, с
оглед възможността за тяхното последващо търгуване и подобряване структурата
на портфейла на дружеството, от друга страна;
Предмета на дейност и целите на емитента могат да бъдат намерени в устава на
дружеството (чл.4 и чл.5).
Описание на всяка разпоредба в устава на Емитента или правилата за работа на
управителния орган, която би довела до забавяне, промяна или предотвратяване на
смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане,
придобиване или преструктуриране, касаещо емитента.
В устава на “Сила Холдинг” АД не са предвидени изрични разпоредби относно
забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху
емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо Емитента.
Описание на условията в устава, отнасящи се до промени в капитала, които са порестриктивни от условията, предвидени в закона.
В устава не са предвидени рестриктивни условия за промени на капитала на дружеството.
Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 29.09.1996г. и е
вписано в търговкия региктър на Пазарджишки окръжен съд по ф. д. № 1664/1996г., под
партиден № 1457 том 12, стр. 150. Дружеството е с капитал 90 886 /деветдесет хиляди
осемстотин осемдесет и шест/ лева, разпределен в 90 886 /деветдесет хиляди осемстотин
осемдесет и шест/ броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.
Дружеството е регистрирано с решение на Пазарджишки окръжен съд от 28
ноември 1996г. по ф.д. № 1664/1996г., с наименование на “РЕГИОНАЛЕН
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД "СИЛА" АД. Дейността му е преуредена по §4 от ПЗР на
Закона за приватизационните фондове. Преименувано е на "Сила Холдинг" АД акционерно дружество по ТЗ от 7 април 1998г., със съдебно решение № 854 на
Пазарджишки окръжен съд.

31

”Сила Холдинг” АД

_

Част І Резюме на Проспекта

X.3. Източници на допълнителна информация
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за Дружеството и
публично предлаганите ценни книжа от:
 ИП “Централна кооперативна банка” АД, гр.София, ул. “Г.С.Раковски” №103, лице
за контакти: Здравко Василев, тел. (+359 2) 9327128, от 9.00 до 17.30 часа всеки
работен ден.
 “Сила Холдинг” АД, гр.Стара Загора 6000, ул."Хаджи Димитър Асенов" №95, ет.1,
лице за контакти: Кунка Стойкова Пампорова, тел.042/603227, от 9.00 до 17.30 часа
всеки работен ден.

Изготвили Резюмето:

___________________

___________________

Петър Ангелов

Здравко Василев

Долуподписаното лице, в качеството му на лице, представляващо Дружеството, с подписа
си, положен на 11 януари 2008 г., декларира, че Резюмето отговаря на изискванията на
закона.

___________________
Мария Бонева
Изпълнителен директор на “Сила Холдинг” АД
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
2. Заверено копие от решението за вписване в търговския регистър.
3. Удостоверение за актуална съдебна регистрация.
4. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
5. Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация.
6. Заверено копие от Устава на ''Сила Холдинг” АД.
7. Протокол от заседание на Общо събрание от ( 09.11.2007г. ) за увеличение на капитала
на ''Сила Холдинг” АД и определяне на параметрите на емисията.
8. Протокол от заседание на Съвета на директорите от ( 11.01.2008 г. ) за увеличение на
капитала на ''Сила Холдинг” АД и определяне на параметрите на емисията.
9. Протокол от заседание на Съвета на директорите от ( 14.01.2008г. ) за приемане на
Проспект на ''Сила Холдинг” АД.
10. Документ за платена такса към Комисията за финансов надзор за потвърждаване на
проспект за за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала.
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