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Настоящият Проспект е изготвен като единен документ, който съдържа цялата информация за 
Емитента и за издадените от него ценни книжа, необходима за вземане на инвестиционно 
решение, включително основните рискове, свързани с Емитента, неговата дейност и настоящата 
емисия ценни книжа. 

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящия Проспект в неговата цялост, преди да 
вземат инвестиционно решение. 

Настоящият Проспект е изготвен на български език и е преведен с точен превод на английски 
език, a Резюмето е допълнително преведено на полски език, във връзка с допускане до търговия 
на ценните книжа на Варшавската фондова борса. Независимо от това, в случай на 
несъответствие, меродавен ще бъде текстът на български език, така както е представен за 
одобрение пред българската Комисия за финансов надзор. 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА 
С РЕШЕНИЕ № 658 – E от 27.10.2011г., КАТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА 

ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Членовете на Управителния съвет на Еврохолд България АД отговарят солидарно за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта. 

Съставителите на финансовите отчети на Емитента отговарят солидарно с лицата по предходното 
изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите 
отчети, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одираните от него финансови отчети. 
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ИНВЕСТИТОРИТЕ, ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА МОГАТ ДА СЕ 

ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ 

И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕГО В ОФИСА НА: 

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО 

 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД  

София 1592, бул. Христофор Колумб № 43 

Тел.:  (+359 2) 9651 563 

Факс: (+359 2) 9651 652 

от 9.30 – 17.00 ч. 

Лице за контакт: Галя Георгиева 

Интернет адрес: www.eurohold.bg 

E-mail: g_georgieva@eurohold.bg 

 

 

 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В 

ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. 

РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, СА 
РАЗГЛЕДАНИ ПОДРОБНО НА СТР. 45 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ. 
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СЕКЦИЯ ПЪРВА - РЕЗЮМЕ 

 

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на ценни книжа на 
Еврохолд България АД е изготвен на български и на английски език, а Резюмето на Проспекта за 
допълнително удобство на инвеститорите е изготвено и на полски език от Асен Минчев – 
изпълнителен директор, и Галя Георгиева – финансов директор на Еврохолд България АД. Асен 
Минчев и Галя Георгиева, като съставители на Проспекта декларираме, че, доколкото ни е 
известно и след като сме положили всички разумни усилия да се уверим в това, съдържащата се в 
Проспекта информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е 
вероятно да засегне нейния смисъл. 

Като цяло отговорен за информацията в Проспекта е Емитентът Еврохолд България АД, със 
седалище в гр. София, в качеството му на лице, което кандидатства за допускане на издадените от 
Емитента ценни книжа до търговия на регулиран пазар в Република Полша. 

Членовете на Управителния съвет Кирил Бошов, Асен Минчев, Асен Асенов, Златолина Мукова и 
„Експат Капитал” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или 
непълни данни в Проспекта. 

Галя Георгиева (финансов директор), като съставител на годишните финансови отчети на 
Емитента за 2008 и 2009 години и на междинния неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2010 
г., и Тодор Попов (гл. счетоводител), като съставител на междинния консолидиран финансов отчет 
към 30.06.2010 г., годишния финансов отчет към 31.12.2010 г. и на междинния финансов отчет 
към 30.06.2011 г., в качеството им на лица по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството в 
Емитента, отговарят солидарно с предходните лица за вреди, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Емитента, информация от които е 
включена в настоящия Проспект. 

Регистрираният одитор Стоянка Апостолова, управител на СОП БДО България ООД, в качеството 
си на регистриран одитор, заверил годишните финансови отчети на „Еврохолд България” АД за 
2008 г., 2009 г. и 2010 г. отговаря солидарно с предходните лица за вреди, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни в одитираните финансови отчети на Емитента, информация от 
които е включена в настоящия Проспект. 

В съответствие с чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК, отговорните за съдържанието на Проспекта лица 
декларират, че доколкото им е известно и след като са положили всички разумни усилия да се 
уверят в това, информацията в Проспекта, съответно в определени части от него, за които те 
отговарят (членовете на Управителния съвет отговарят за цялата информация в Проспекта, лицето 
по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството - за информацията от съставените от него 
финансовите отчети, включена в Проспекта, одиторът – за информацията от одитираните от него 
финансови отчети, включена в Проспекта), е вярна и пълна като съответства на фактите и не 
съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. 

Декларациите са представени в отделно приложение към Проспекта и са неразделна част от него. 

 

II. ОДИТОРИ 

Одитор на “Еврохолд България” АД за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. е “БДО България” ООД – 
специализирано одиторско предприятие, регистрирано в Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България под № 16,с адрес гр. София 1404, район Триадица, бул. "България" № 
51Б, ет. 4, чрез отговорния съдружник Стоянка Апостолова, диплома № 0046/1991. 

Одиторът е член на Института на дипломираните експерт–счетоводители в България. В посочения 
период одиторът не е подавал оставка, нито e бил отстраняван или преназначаван. 
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III. РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА 

Това резюме трябва да бъде четено като въведение към този Проспект и всяко решение за 

инвестиране в акциите трябва да бъде взето след разглеждане на целия Проспект. Когато иск, 

отнасящ се до информацията, съдържаща се в този Проспект, е отнесен пред съда в държава 

членка на Европейската икономическа зона, ищецът може, съгласно националното 

законодателство на държавата членка, където е предявен искът, да бъде задължен да поеме 

разходите по превода на Проспекта преди съдебните производства да са започнали. Еврохолд 

България носи отговорност във връзка със съдържанието на това Резюме, само ако това Резюме е 

подвеждащо, неточно или в противоречие, когато се чете заедно с други части на този Проспект. 

Следващата информация и данни са извлечени от информацията, съдържаща се другаде в този 

Проспект. Резюмето не съдържа цялата информация, която потенциални инвеститори биха 

сметнали за важна. Потенциалните инвеститори се насърчават да прочетат целия Проспект, 

включително Рисковите фактори, подробната Финансова информация и друга информация преди 

вземането на инвестиционно решение.  

 

1. Посочване на директорите, висшия ръководен състав, консултантите 
и одиторите 

Еврохолд България АД има двустепенна система на управление, както следва – Управителен 
съвет, който се състои от четири физически и едно юридическо лице, и Надзорен съвет, който се 
състои от четири физически лица. 

Управителният съвет на дружеството е в състав от общо пет лица: Кирил Иванов Бошов, Асен 
Минчев Минчев, Златолина Иванова Мукова, Асен Емануилов Асенов и “Експат Капитал” АД, чрез 
представляващите – Никола Симеонов Янков или Любомир Христов Стоев.  

Надзорният съвет е в състав от общо четири лица: Асен Милков Христов, Димитър Стоянов 
Димитров, Иван Георгиев Мънков и Николай Василев Василев.  

Мениджъри по основни направления в Емитента са финансовия директор – Галя Александрова 
Георгиева и изпълнителните директори на подхолдинговите направления, както следва: 

За застрахователния подхолдинг – Евроинс Иншурънс Груп АД това са Кирил Иванов Бошов и 
Златолина Иванова Мукова (вж. раздел XII.1.). 

За автомобилния подхолдинг – Авто Юнион АД това е Асен Емануилов Асенов, който ръководи и 
лизинговия подхолдинг – Евролийз Груп (с фирма БГ Аутолийз Груп Б.В.) (вж. раздел XII.1.). 

За “Eвро-Финанс” АД основните служители са Кирил Иванов Бошов (вж. раздел XII.1.) и Момчил 
Петков Петков. 

За по-подробна информация относно директорите и висшия ръководен състав, вижте глава XII. 
“Административни, управителни и надзорни органи и висше ръководство” в Секция Втора.  

Полската правна кантора „Łuczyński i Wspólnicy Sp.k” е ангажирана от Еврохолд България АД с 
предоставянето на конкретни правни услуги във връзка с полското законодателство, свързани с 
изготвянето и паспортизирането на Проспекта, регистрацията на акциите на Еврохолд България в 
полския депозитар на ценни книжа и тяхното допускане до търговия на регулиран пазар в 
Република Полша, а именно – на Главния пазар на акции организиран от Варшавската фондова 
борса. 

Одитор на “Еврохолд България” АД за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. е “БДО България” ООД – 
специализирано одиторско предприятие, регистрирано в Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България под № 16,с адрес гр. София 1404, район Триадица, бул. "България" № 
51Б, ет. 4, чрез отговорния съдружник Стоянка Апостолова, диплома № 0046/1991. 

Одиторът е член на Института на дипломираните експерт–счетоводители в България. В посочения 
период одиторът не е подавал оставка, нито e бил отстраняван или преназначаван. 

 

2. Статистика за офертата и прогнозни срокове 
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Вид и клас на ценните 
книжа 

Акции – обикновени, поименни, безналични, свободно 
прехвърляеми, с право на 1 (един) глас в общото събрание на 
акционерите на дружеството. 

Предмет на настоящото допускане до търговия на регулиран пазар 
са 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три 
хиляди седемстотин и дванадесет) броя обикновени, поименни, 
безналични, свободно прехвърляеми акции с право на 1 (един) 
глас в общото събрание на акционерите, към настоящия момент 
представляващи всички съществуващи акции от капитала на 
Еврохолд България АД. 

Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на 
своите притежатели. 

 

Международен код за 
идентификация  

ISIN код BG1100114062 

Форма на ценните 
книжа 

Акциите предмет на настоящото допускане за търговия са 
поименни и безналични. 

Основна депозитарна институция по отношение на акциите е 
Централен Депозитар АД, с адрес: София 1303, ул. “Три уши” № 
10, ет. 4. 

Централен депозитар АД води регистрите за безналични ценни 
книжа в Република България, съответно книгите на акционерите 
на емитентите на безналични акции, какъвто е и Еврохолд 
България АД. 

Депозитарна институция в Полша ще бъде Полския национален 
депозитар на ценни книжа (The National Depository for Securities – 
„NDS“,Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW), с 
адрес 00- 498 Warsaw, 4 Książęca Str. 

Валута на емисията 
Акциите на Еврохолд България АД са деноминирани в български 
лева (BGN). При регистрацията на акциите за търговия на WSE те 
ще бъдат деноминирани в полски злоти (PLN). 

 

Емитентът Еврохолд България АД очаква допускането на акциите му до търговия на организирания 
от Варшавската фондова борса регулиран пазар на територията на Република Полша да се 
осъществи към края на месец ноември 2011 г. 

 

3. Ключова информация относно подбрани финансови данни, 
капитализация и задлъжнялост, причини за допускане до търговия, 
рискови фактори 

В следващите таблици са представени основни ключови показатели от одитираните годишни 
консолидирани финансови отчети на Еврохолд България АД за периода 2008 – 2010 г., както и от 
междинните консолидирани финансови отчети за първо шестмесечие до 30 юни на 2010 и 2011 г. 
съответно. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите международни 
счетоводни стандарти. Годишната финансова информация е представена на база на одитираните 
финансови отчети.  

Данни от консолидирани отчети на Еврохолд България АД: 

 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2008* 2009* Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст 

Общо приходи от дейността 412,346 389,880 392,833 0.76% 416,132 5.93% 194,174 180,111 -7.24% 

Приходи от преустановени - 22,466 19,030 -15.29% 10,810 -43.19% 12,225 - -100.00% 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
9

дейности 

Общо приходи за периода 412,346 412,346 411,863 -0.12% 426,942 3.66% 206,399 180,111 -12.74% 

Печалба/загуба за годината 4,124 4,124 -779 -118.89% 858 210.14% -5,119 -371 92.75% 

Печалба/загуба 
принадлежаща на Групата 

8,451 8,451 1,293 -84.70% 2,491 92.65% -4,697 -417 91.12% 

Нетна печалба/загуба на 
акция (лв.) 

0.14 0.14 0.02 -84.70% 0.04 92.65% -0.08 0.00 94.89% 

                          *** 

Сума на активите 705,758 705,758 668,124 -5.33% 603,910 -9.61% 658,749 614,850 1.81% 

Нетни активи 188,416 188,416 229,808 21.97% 207,304 -9.79% 226,460 242,784 17.11% 

Акционерен капитал** 62,239 62,239 59,819 -3.89% 59,193 -1.05% 62,498 108,640 83.54% 

Брой акции (хил. бр.) 62,498 62,498 62,498 0.00% 62,498 0.00% 62,498 108,644 73.84% 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 37 

**Сумата на акционерния капитал е намалена със стойността на притежаваните от дъщерните дружества акции 

***Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г.  

Повече финансова информация можете да намерите в глава I. “Избрана финансова информация” в 
Секция Втора.  

В таблицата по-долу са представени данни за капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството 
на база одитирани консолидирани финансови отчети към 31.12.2008 г., 31.12.2009 г. и 31.12.2010 
г. и неодитиран междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2011г.: 

 

Капитализация и задлъжнялост 2008 2009 2010 30.06.2011 

 (BGN ‘000) 

1. Собствен капитал и резерви, в т.ч.: 188,416 229,808 207,304 242,784 

Капитал, принадлежащ на дружеството-майка 175,674 174,105 155,034 190,451 

Малцинствено участие 12,742 55,703 52,270 52,333 

2. Нетекущи пасиви 332,921 261,006 234,638 208,979 

Заеми от банки и небанкови финансови 
институции 

227,628 171,815 144,628 141,492 

Задължения по облигационни заеми 77,601 63,267 33,580 24,813 

Пасиви по отсрочени данъци 14,088 13,363 13,211 13,210 

Нетекущи задължения 13,604 12,561 43,219 29,464 

3. Текущи пасиви 184,421 177,310 161,968 163,087 

Застрахователни резерви 110,868 117,573 126,339 124,914 

Текущи  задължения 52,098 28,971 18,861 20,985 

Търговски и други задължения 17,093 26,673 14,635 14,361 

Задължения по презастрахователни операции 4,362 4,093 2,133 2,827 

4. Всичко пасиви, (2+3) 517,342 438,316 396,606 372,066 

5. КАПИТАЛ и ПАСИВИ, (1+4) 705,758 668,124 603,910 614,850 

6. Собствени капитал / Активи, (1/5) 0.27 0.34 0.34 0.39 

7. Собствени капитал / Пасиви, (1/4) 0.36 0.52 0.52 0.65 

8. Пасиви / Активи, (4/5) 1.36 1.52 1.52 1.65 

 9. Текущи пасиви / Пасиви, (3/4) 0.36 0.40 0.41 0.44 

10. Нетекущи пасиви / Собствен капитал, (2/1) 1.77 1.14 1.13 0.86 
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В периода на представената информация коефициентът на задлъжнялост показва сравнително 
стабилни нива. Дружеството привлича заемен капитал съобразно натрупаната печалба и ръста на 
собствения му капитал. Постигната стабилност на показателите за финансова автономност и 
задлъжнялост улеснява достъпа до кредитни ресурси. 

Капиталовата структура на Еврохолд България АД е стабилна. Размерът на собствения капитал е 
39% от общата балансова сума, което осигурява на дружеството необходимата стабилност на 
компанията. 

 

Задлъжнялост 
(BGN ‘000) 

30.06.2011 

Текущи задължения 163,087 

Нетекущи задължения 208,979 

ОБЩО задължения 372,066 

Гарантирани задължения - 

Негарантирани задължения 372,066 

ОБЩО задължения 372,066 

Обезпечени задължения 144,010 

Необезпечени задължения 228,056 

ОБЩО задължения 372,066 

Преки задължения 372,066 

Косвени (непреки) задължения - 

ОБЩО задължения 372,066 

Условни задължения - 

 

Обезпечените задължения на групата на Емитента представляват текущи и нетекущи банкови 
задължения за оборотни средства и са обезпечени с недвижими имоти на групата. Емитентът не е 
гарант по други свои задължения или задължения на трети лица. 

Причини за допускане до търговия 

Едни от основните причини, поради които Групата иска допускане на своите акции до търговия на 
регулиран пазар в Полша са: 

• Достъп до по-голям и развит капиталов пазар;  

• Достъп до повече и по-големи институционални инвеститори, повече индивидуални такива, 
както и привличане на международно признати инвеститори с мандат за инвестиране на 
компании, качени за търговия на регулиран пазар в Полша;   

• Повишаване ликвидността и free-float на акциите на Еврохолд България АД;  

• Осигуряване на дългосрочна ликвидност за всички акционерите на Еврохолд България АД;  

Възможност за реализиране на по-големи търгуеми обеми и адекватно ценообразуване на 
стойността на акциите на Групата; 

Рискови фактори 

Инвестирането в Акциите, разглеждани в Проспекта носи рискове, които биха могли да има 
значителен негативен ефект върху перспективата, резултатите и финансовото състояние на 
Емитента или да доведат до намаление в стойността на Акциите. Преди вземане на инвестиционно 
решение, потенциалните инвеститори трябва внимателно да анализират и прочетат рисковите 
фактори, описани в глава II. „Рискови фактори” в Секция Втора.  

a. Систематични рискове 

• Влияние на световната икономическа криза 

• Риск произтичащ от общата макроикономическа, политическа и социална система и 
правителствените политики 
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• Политически риск 

• Кредитен риск на държавата  

• Инфлационен риск  

• Валутен риск  

• Лихвен риск  

• Нововъзникващи пазари  

• Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа  

b. Несистематични рискове 

• Рискове, свързани с дейността и структурата на Емитента 

• Рискове, свързани със стратегията за развитие на Емитента  

• Рискове, свързани с управлението на Емитента 

• Рискове, свързани с привличането и задържането на квалифицирани кадри  

• Рискове, свързани с промени в нормативната уредба  

• Рискове, свързани с бъдещи придобивания и интеграцията им в структурата 

• Финансов риск 

• Валутен риск  

• Ликвиден риск  

• Риск от възможно осъществяване на сделки между дружествата в групата, условията на 
които се различават от пазарните, както и зависимостта от дейността на групата 

 

ЕвроИнс Иншурънс Груп (ЕИГ)  

• Рискове свързани с невъзможността на ЕИГ да набере капитали 

• Застрахователен риск и риск свързан с неадекватно ценообразуване  

• Риск от подценяване на техническите резерви 

• Валутен риск 

• Риск действащи застрахователни полици да бъдат прекратени или да не бъдат платени от 
застрахованите 

• Риск от застрахователни измами  

• Риск от невъзможност за презастраховане, недостатъчна степен на презастраховане или 
неоснователно неплащане от страна на презастрахователя  

• Кредитен риск 

 

ЕвроЛийз Груп (ЕЛГ) 

• Кредитен риск 

• Риск от липса на ликвидност 

• Пазарен риск (лихвен процент, валутен риск, др.) 

• Риск застрахователя да не изплати щети по застраховани лизингови активи  

• Риск от липса на привлечено външно дългово финансиране на приемливи цени 

• Риск от концентрация  

 

Авто Юнион  

• Рискове, свързани с неизпълнение от страна на доставчици или други прекъсвания от 
различен произход  
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• Форсмажорни обстоятелства – пожар, земетресение, наводнение  

• Зависимост от норми и стандарти  

 

Недвижими Имоти 

• Развитие на пазара 

• Достъп до източници и цена на финансиране 

• Спад в наемите на недвижимостите 

• Строителство и ремонт на имоти 

 

Евро-Финанс  

• Пазарен и кредитен риск 

• Риск при сетълмент и клиринг на сделки 

• Риск от промяна в регулаторната рамка 

• Рискове в преноса и обработката на информация 

 

c. Рискове, свързани с пазарите на ценни книжа, акциите и регистрацията  

• Рискове, свързани с търгуването и колебанията в цената на акциите  

• Рискове, произтичащи от бъдещи продажби на значителни количества от акциите на 
Еврохолд  

• Рискове от регулаторни задължения  

• Рискове, свързани с данъчното третиране  

• Рискове свързани с невъзможността за регистрация  

• Риск, свързан с бъдещия пазар на акциите и неговата ликвидност  

• Риск от прекъсване на търговията с акциите  

• Рискове, свързани с двойната регистрация  

• Рискове, свързани със забавяне или нереализиране на допускането до търговия  

• Риск от колебания във валутния курс  

• Рискове от разводняване  

• Риск, свързан с възвръщаемостта на акциите  

 

4. Информация относно емитента 

a. История и развитие на емитента 

Наименованието на емитента е “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. Чл. 2, ал. 1 от Устава на дружеството, 
посочва неговата фирма. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Устава на латиница фирмата на дружеството се 
изписва на английски език, както следва: “EUROHOLD BULGARIA S.A.”.  

Еврохолд България АД е холдингово дружество, регистрирано в Република България, което 
осъществява своята дейност съгласно българското законодателство. Еврохолд България АД е 
публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК. Първоначалната регистрация на 
Дружеството е в Търговския регистър, воден от Софийски градски съд по фирмено дело № 14436/ 
2006 г. под № 111639, том 1509, стр. 116.  
На 10. 03. 2008 г. Еврохолд България АД е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията 
по вписванията, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър. 

Единният идентификационен код (ЕИК) на Дружеството е 175187337. 
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Еврохолд България АД е създадено за неопределен срок, а именно Дружеството не е ограничено 
със срок или друго прекратително условие. 

Еврохолд България АД е публично акционерно дружество образувано чрез сливането на Еврохолд” 
АД, рег. по ф.д. № 13770/ 1996 г. по описа на Софийски градски съд и “Старком Холдинг АД”, рег. 
по ф.д. № 6333/ 1995 г. по описа на СГС.  

Чрез извършеното сливане се укрепва позицията на новосъздаденото холдингово дружество 
Еврохолд България АД, като една от големите Групи в България със значителен потенциал за 
бъдещо развитие, значим собствен капитал и финансови ресурси.  

Еврохолд България АД възниква с капитал в размер на 50 002 586 лева, разпределен в 50 002 586 
броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на един глас в 
Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална 
стойност 1 лев всяка една. От учредяването на дружеството до момента са извършени няколко 
увеличения на капитала на дружеството, посредством парични вноски, като към датата на 
проспекта капиталът на дружеството е в размер на 108 643 712 лева, разпределен в 108 643 712 
броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, право на 
дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една. Подробно описание 
на измененията в капитала на дружеството се съдържа в раздел XX.2. “Промени в акционерни 
капитал” в Раздел Две. Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски. 
Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от 
Еврохолд България АД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на 
акционерите на дружеството, с изключение на тези, притежавани от дъщерните дружества. 

При учредяването си Еврохолд България АД притежава редица дъщерни дружества, които 
оперират в областта на застраховането, лизинга, недвижимите имоти и промишлеността. С цел 
оптимизиране на разходите и постигане на висока синергия между дъщерните дружества, 
ръководството на Еврохолд България АД взима решение за обособяването на подхолдингови 
структури в Групата. 

На 06.11.2007 г. Еврохолд България АД създаде “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД, с цел обединяване 
на застрахователните си операции. На 27.11.2007 г. се проведе заседание на общото събрание на 
акционерите на Еврохолд България АД, което одобри извършването на непарична вноска (апорт) 
на акциите, притежавани от Еврохолд България АД в дъщерните му дружества “ЗД Евроинс” АД, 
“Евроинс – Румъния Асигураре Реасигураре” СА и “Здравноосигурителна компания Свети Николай 
Чудотворец” ЕАД (понастоящем “Евроинс Здравно Осигуряване” ЕАД). Гореописаният апорт беше 
извършен след получаването на разрешение от Комисията за финансов надзор и румънската 
Комисия за застрахователен надзор. В последствие, Евроинс Иншурънс Груп ЕАД придоби 
“Макошпед Осигурување” АД, Скопие (понастоящем “Евроинс Осигурување” АД, Скопие), като 
сделката беше одобрена от Министерството на финансите на Република Македония на 28.01.2008 
г. 

В края на 2008 г. започна обособяването и на автомобилния подхолдинг на Еврохолд България АД 
– “Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД. Дружеството възниква през 2007 г., като при учредяването му 
капиталът му е формиран от непарична вноска на дяловете в капитала на “Каргоекспрес” ЕООД 
(понастоящем “Булвария Варна” ЕООД) – дилър на Опел и Шевролет за Варна. Аналогично на 
създаването на Евроинс Иншурънс Груп АД, обединяването на автомобилните операции на 
Еврохолд България АД стана посредством непарична вноска на участията на Емитента в 
дъщерните му дружества – Скандинавия Моторс ЕАД – официален вносител на СААБ за България, 
Нисан София АД – най – големия дилър на Рено Нисан България и Евролийз Рент-а-Кар ЕООД – 
изключителен франчайзингов партньор на Budget Rent-a-car за България. Общото събрание на 
акционерите на Еврохолд България АД одобри гореописания апорт на свое заседание, проведено 
на 26.05.2009 г. и на 02.06.2009 г. автомобилния подхолдинг беше факт.  

Междувременно през април 2009 г. Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, която се преименува на „Авто 
Юнион Груп” ЕАД придоби контрол върху групата на “Авто Юнион” АД, включваща в себе си “Ауто 
Италия” ЕАД – официален вносител на Фиат и Ланча за България, “Булвария Холдинг” ЕАД – дилър 
на Опел и Шевролет в София, “Гранспорт Ауто” ЕООД – официален вносител на Мазерати за 
България, “Милано Моторс” ЕООД – официален вносител на Алфа Ромео и скутерите Пиаджо, 
Веспа и Джилера, “Стар Моторс” ЕООД – официален представител на Мазда за България и 
“Булвария Рент-а-Кар” ЕООД - официален франчайз на Avis Europe за България. В края на 2010 г. 
Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД (понастоящем “Авто Юнион Груп” ЕАД) прехвърли участията си в 
Скандинавия Моторс ЕАД, Нисан София АД и Евролийз Рент-а-Кар ЕООД на Авто Юнион АД. През 
2010 г. Авто Юнион придоби и “Eспас Ауто”, с което завърши формирането на автомобилния 
подхолдинг на Еврохолд България АД. Към датата на проспекта “Булвария Рент-а-Кар” ЕООД се 
вля в “Евролийз Рент-а-Кар” ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. С това 
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преобразуване разходите на Авто Юнион АД, касаещи рент-а-кар бизнеса ще намалеят с над 500 
000 лева годишно. 

В края на 2008 г. Еврохолд България АД придоби 100 % от капитала на холандското дружество 
“БГ Аутолийз Холдинг” Б.В. (с предишно наименование “Вивотек” Б.В.), като от своя страна 
придоби друго холандско дружество - “БГ Аутолийз Груп” Б.В. (с предишно наименование “Дюзин” 
Б.В.). Еврохолд България АД взе решение за извършване на непарична вноска в капитала на 
дъщерното си дружество БГ Аутолийз Холдинг Б.В. на участията си в капиталите на “Евролийз 
Ауто” ЕАД, България, “Евролийз Ауто ИФН” СА, Румъния, “Евролийз Ауто” ЕАД, Македония, което 
от своя страна ги апортира в капитала на “БГ Аутолийз Груп” Б.В. – лизинговия подхолдинг в 
структурата на Еврохолд България АД. 

Еврохолд България АД оценява промишлените си предприятия като нестратегически, поради което 
взима решение за продажбата им, която се осъществява през август 2008 г.  

Към момента на проспекта Еврохолд България АД притежава и инвестиционния посредник “Евро-
Финанс” АД, който е част от Групата от 2006 г. В областта на недвижимите имоти оперират 2 от 
дружествата в Групата – “Еврохолд Имоти” ЕООД и “Авто Юнион Пропъртис” ЕООД. 

Предмет на дейност 

Уставният предмет на дейност на Еврохолд България АД е придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и 
продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за 
използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в 
които дружеството участва. Дружеството може да участва в други дружества и организации в 
страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в 
закона и в устава на дружеството. 

Дружеството не може да участва в дружество, което не е юридическо лице; да придобива 
лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества; да 
придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на 
акции от дружества за недвижими имоти се допуска. 

Седалище и адрес на управление 

Седалището и адресът на управление на Емитента е Република България, гр. София 1592, бул. 
Христофор Колумб №43. На същия адрес се намира и централният офис на компанията. Това е и 
официалният бизнес адрес за кореспонденция с дружеството. 

Контакт с емитента може да се осъществява по следните начини:  
 

Бизнес адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 9651 653; 02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен адрес investors@eurohold.bg; office@eurohold.bg 

Електронната страница  www.eurohold.bg 

 

b. Бизнес преглед 

Еврохолд България АД е регистрирано в Република България. Основната му дейност включва: 

♦ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества; 

♦ финансиране на дружествата, в които компанията участва; 

♦ участия в български и чуждестранни дружества. 

Приходите на Еврохолд България АД се формират предимно от финансова дейност, свързана с 
придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия. 

Към 30.06.2011 г. Еврохолд България АД притежава пряко участия в пет дъщерни и две 
асоциирани дружества. 
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Дружествата от портфейла на Еврохолд България АД оперират на следните пазари: 
застрахователен и здравноосигурителен, лизингов, финансов, автомобилен, недвижими имоти. 
Основният бизнес е концентриран по линията „Продажба на автомобили – Лизинг – Застраховане”. 

В периода обхванат от историческата информация дружествата в Групата предлагат следните 
услуги: 

• Застрахователни услуги 

• Здравноосигурителни услуги 

• Финансов и оперативен лизинг 

• Финансово посредничество 

• Продажба на нови автомобили 

• Продажба на употребявани автомобили 

• Автосервизни услуги 

• Продажба на резервни части 

• Отдаване на автомобили под наем 

• Управление на инвестиционни имоти 

През 2010 г. Групата е притежавала и други дружества, предлагащи услуги, определени като 
нестратегически. По тази причина през м. септември 2010 г. е извършена продажба на тези 
дружества. Продадените компании са предлагали следните услуги: 

• Внедряване на GPS приложения за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк 

• Управление на туристически имоти 

• Производство на медицински изделия за еднократна употреба 

• Производство на инструментална екипировка и пластмасови изделия 

• Лабораторни геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията. 

Бизнес направления 

Текущата бизнес структура на Еврохолд България АД включва три основни подхолдинга: Евроинс 
Иншурънс Груп АД, Авто Юнион АД и Евролийз Груп, специализирани съответно в застраховане, 
продажба на автомобили и лизинг, както и инвестиционния посредник Евро-Финанс АД и 
дружествата в направление недвижими имоти. 

 

Евроинс Иншурънс Груп АД – www.eig.bg 

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) е учредено в края на 2007 г. като 100% дъщерна компания на 
Еврохолд България АД, в която се концентрира целия застрахователен и здравноосигурителен 
бизнес на холдинга. Към датата на Проспекта Еврохолд България АД притежава 80.82% от ЕИГ.  

През последните няколко години ЕИГ разширява своята дейност като придобива застрахователни 
компании в Румъния, Македония, Сърбия и Турция. Застрахователните дружества в Групата имат 
над 300 регионални офиса и повече от 1 милион клиента в региона. 

Изминалата 2010 г. е много важен период за развитието и утвърждаването на ЕИГ като регионален 
лидер в общото застраховане. Усилията и инвестициите, направени през последните няколко 
години, осигуряват стабилизиране на пазарните позиции на компаниите в България, Румъния и 
Македония. 

Към края на 2010 г. ЕИГ притежава мажоритарен брой акции в дружества в България, Македония, 
Турция и Румъния и миноритарен дял в дружество в Сърбия. Делът на ЕИГ в капитала на 
дружествата е съответно: 77.22% в „ЗД Евроинс” АД, 91.39% в „Евроинс Осигуруванье Скопие” 
АД, 90.45% в „Евроинс Румъния Застраховане Презастраховане” АД, 100% в „Евроинс – Здравно 
Осигуряване” АД, 90.75% в Интер Сигорта, Турция и 8.1% в Таково Осигуруванье, Сърбия. 

Основна цел на Евроинс Иншурънс Груп АД е постигане на 10% пазарен дял в средносрочен план 
за региона на Балканите в сектор Общо Застраховане. 

Предметът на дейност на дъщерните дружества на ЕИГ е общо застраховане и здравно 
осигуряване. Предлаганите продукти включват застраховки на гражданска отговорност на 
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автомобилистите, каско на МПС, имущество, товари по време на превоз, обща гражданска 
отговорност, селско стопански култури и животни, плавателни съдове, летателни апарати, 
финансови рискове, помощ при пътуване, злополуки и заболявания. Основните конкуренти на ЕИГ 
са международни застрахователни групи като Алианц, Виена Иншурънс Груп, Дженерали, Уника и 
др., които оперират на повечето пазари, на които дъщерните дружества на ЕИГ извършват своята 
дейност. 

 

Евролийз Груп - www.euroleasegroup.com 

Лизинговият подхолдинг БГ Аутолийз Холдинг и дъщерното му дружество БГ Аутолийз Груп са   
холдингови дружества обединяващи инвестициите на Еврохолд в лизинговия сектор на Балканите. 
Дружествата, са учредени и валидно съществуващи според законите на Холандия и придобити от 
Еврохолд България АД през 2008 година, като в последствие акциите, притежавани от Еврохолд 
България АД в лизинговите дружества в България, Румъния и Македония са апортирани в капитала 
на Евролийз Груп. Дружествата са регистрирани като холандски компании с цел по-лесен достъп 
до финансов ресурс от международните финансови  пазари. Лизинговият подхолдинг БГ Аутолийз 
Холдинг и дъщерното му дружество БГ Аутолийз Груп са обединени под търговското наименование 
Евролийз Груп (ЕЛГ). В структурата на ЕЛГ влизат Евролийз Ауто България (100%), Евролийз Ауто 
Румъния (74.93%) и Евролийз Ауто Македония (100%). Евролийз Ауто България от своя страна 
притежава 51% от Евромобил Лизинг и 100% от Евролийз Ауто Финанс.  

Дружествата, част от Групата на ЕЛГ, предлагат финансов лизинг на нови и употребявани 
автомобили, на нови леки и лекотоварни автомобили, камиони и автобуси. 

Конкуренти на дъщерните компании на ЕЛГ са всички лизингови дружества в региона и особено 
тези, които са специализирани в лизинг на нови леки автомобили – Интерлийз, Би Ем Лизинг, 
Райфайзен Лизинг, УниКредит Лизинг, И Еф Джи, както и вносители, които предлагат собствен 
лизинг. Силните страни на конкурентните са свързани с тяхната принадлежност към определена 
финансова група и улесненото ползване на финансов ресурс. От друга страна, участието на 
лизингова компания в банкова структура ограничава свободното кредитиране, поради 
необходимостта от спазване на съответните банкови регулации относно кредитирането на 
свързани лица.  

Пълното наименование на компанията е БГ Аутолийз Холдинг Б.В. Учредена е в Кралство Холандия 
като част от дългосрочната стратегия на Еврохолд да отдели основните си бизнес линии в отделни 
независими подхолдинги. ЕвроЛийз Груп има ключова роля в цялостната стратегия на Еврохолд – 
свързва автодилъри и застрахователи, като създават завършен продукт с обща добавена стойност.  

Акциите на индивидуалните лизингови компании в България, Румъния и Македония са апортирани 
в капитала на ЕвроЛийз Груп през 2009 г. С приключването на сливането позицията на 
новосъздадената холдингова компания ЕвроЛийз Груп се засилва като една от най-големите 
лизингови групи в региона със значителен потенциал за бъдещо развитие, капитал и значителни 
финансови ресурси.  

 

Авто Юнион АД – www.avto-union.com 

Авто Юнион АД е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд България в 
автомобилния сектор. Авто Юнион е автомобилен подхолдинг, който предлага на българския 
автомобилен пазар 11 автомобилни марки. Сред операциите на дружеството са и 
франчайзинговото представителство на AVIS и Budget. 

Авто Юнион е пазарният лидер по продажби на нови коли в България. Авто Юнион притежава най-
големия портфейл от марки коли в България. Тази стратегия на поддържане на разнообразие от 
марки коли се допълва с постоянно подобрение на: съоръженията, качеството на продуктите и 
услугите, подобрение квалификацията на служителите и нови пакетни продукти комбиниращи 
лизинг и застраховка.  

Основните бизнес направления на Авто Юнион са следните: 

• Продажба на нови коли, мотоциклети и скутери 

• Продажба на оригинални нови части и аксесоари 

• Отдаване на коли под наем (краткосрочно и дългосрочно) 

• Обратно изкупуване на коли 
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Авто Юнион чрез своите дъщерни компании е:  

• Ексклузивен вносител за България на следните марки коли: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Mazda, 
SAAB, Maserati и следните марки скутери: Piaggio, Vespa и Gilera; 

• Оторизиран дилър на Опел, Нисан, Рено, Дачиа и Шевролет; 

• Ексклузивен франчайз на Budget Rent-a-Car и Avis Rent-a-Car за България 

За всички модели предлагани от Авто Юнион се предоставя Test Drive, както и регистрация на 
директно закупени автомобили. Допълнително се предлагат и следните услуги: 

• До 5 годишна “Удължена гаранция” - удължава заводската гаранция с още 1 или 2 години 
(по избор на клиента); покрива пробег до 150.000 км;  

• “Заместващ автомобил” в случай на произшествие или повреда; 

• Пълна козметика за автомобилите; 

• Гаранционен и следгаранционен сервиз; 

• Обратно изкупуване на автомобили; 

Основните конкуренти на Авто Юнион са с различен бизнес модел, при който се предлага само 
една или няколко взаимно свързани марки автомобили. Най-значими конкуренти с подобен бизнес 
модел са Тойота Болканс АД (Тойота и Лексус), Мото Пфое АД (Форд, Волво, Ягуар и Лендроувър) 
и Порше България (Фолксваген и Ауди). Единствената фирма на българския пазар, която се 
доближава до модела на Авто Юнион и предлага повече от една несвързани по между си марки е 
Балкан Стар АД, която продава Мерцедес, Митсубиши,  Крайслер, Додж и Джип, и в същото време 
е дилър на Рено и Дачия. Въпреки това, пазарния дял на Балкан Стар е относително по-малък от 
този на Авто Юнион – около 5%. 

 

Евро-Финанс АД - www.euro-fin.com 

Евро-Финанс е част от стратегическото портфолио на Еврохолд България от 2006 г. Евро-Финанс е 
един от един от първите лицензирани инвестиционни посредници на територията на Република 
България с близо 18 години история. 

Компанията е единственият инвестиционен посредник в България, член на Deutsche Borse Group и 
благодарение на своите контакти и дългогодишни отношения с международни инвестиционни 
посредници предлага широка гама от инвестиционни продукти – FX сделки, договори за разлики 
(CFDs), търговия с акции, инструменти с фиксирана доходност, деривативи, репо-сделки, местни и 
международни SWIFT плащания. 

Евро-Финанс e водеща небанкова финансова институция в България, която се стреми да 
предоставя качествени инвестиционни продукти и услуги с индивидуален подход към всеки 
клиент. Евро-Финанс предоставя инвестиционни и финансови услуги на индивидуални, 
корпоративни и институционални инвеститори. Сред клиентите на Евро-Финанс са водещите 
застрахователни компании в страната, пенсионни фондове, чуждестранни инвестиционни фондове 
и др. 

Евро-Финанс е член на Българска фондова борса – София АД от самото и сформиране и е също 
така първият и единствен български инвестиционен посредник, пълноправен член на фондовата 
борса във Франкфурт, както и единственият небанков финансов посредник, участник в 
международната система за разплащания S.W.I.F.T. 

 

Недвижими Имоти  

Недвижимите имоти на групата Еврохолд са представени от три компании: Еврохолд Имоти ЕООД, 
притежаваща 100% от Еврохолд Имоти В.Търново ЕООД, и Авто Юнион Пропъртис ЕООД, която е 
100% собственост на Авто Юнион АД. 

Еврохолд Имоти ЕООД е дружество специализирано в управление на инвестиционни имоти.  

Компанията притежава шоурума в който дъщерното на Еврохолд България дружество Нисан София 
АД осъществява продажбената си и сервизна дейност. Отделно притежава и терен, находящ се на 
бул. Европа, предназначен за нов шоурум и сервизна база на Нисан София АД, предлагащ 
автомобили с марките Нисан, Рено и Дачия. 
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Еврохолд Имоти, администрира бизнес център Еврохолд в който се помещава централата на 
Еврохолд и дъщерните и компании, както и шоурумите на автомобилните компании.  

Авто Юнион Пропъртис ЕООД притежава имоти в София, Горни Лозен, Пловдив, Бургас и други с 
цел построяване на шоуруми и сервизни бази на автомобилните компании собственост на 
дъщерното на Еврохолд България дружество Авто Юнион АД. 

В изпълнение на програмата си за продажба на нестратегическите за Групата активи, през 2010 г.  
са продадени производствените предприятия и част от недвижимите имоти. Постъпленията от тези 
операции са инвестирани в развитие на основните си бизнес линии.  

 

5. Преглед на дейността и бизнеса и перспективи 

a. Изследване и развитие, патенти и лицензии и т.н. 

Еврохолд България АД не е извършвал пряко разходи за научноизследователска или развойна 
дейност. Подобна дейност не се извършва и в дружествата в Групата. Развойна дейност в 
ограничен мащаб е извършвана единствено в дружеството Етропал АД, преди продажбата му, с 
цел разработването на нови видове спринцовки и хемодиализатори. Направените разходи са 
несъществени.  

Групата на Еврохолд не притежава патенти. Голяма част от дейността се извършва на лицензионен 
режим, описан подробно в т. IV.8. “Главни пазари” в Секция Втора. 

 
b. Тенденции 

През 2010 и текущата 2011 г. основните усилия на Еврохолд България са насочени към 
концентрация на дейността в петте направления: 

• Продажба на автомобили 

• Лизинг 

• Застраховане 

• Финансово посредничество 

• Недвижими Имоти 

След приключване на продажбата на нестратегическите активи през месец септември 2010 г., 
Еврохолд България АД е изцяло фокусиран върху своите основни бизнес линии. 

 

Застраховане 

Както по-голяма част от секторите в българската икономика, така и застраховането регистрира 
спад от 5% за 2010 година. През 2011 година се забелязва забавяне на спада. Появява се 
положителна тенденция в инвестиционните резултати на застрахователите, в резултат на 
стабилизирането на капиталовите пазари. 

През първото шестмесечие на 2011 година Евроинс Иншурънс Груп реализира консолидирани 
приходи от застрахователни премии в размер на 95.4 млн. лева, спрямо 126.2 млн. лева за същия 
период на 2010 г. Основната причина за спада в приходите е намалението на записаните премии 
по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в Румъния с около 40%, което е 
следствие от намаляване на цените на пазара в Румъния. През шестмесечието има значително 
нарастване на записаните премии по немоторните застраховки спрямо предходната година – при 
Имущество, Злополука и Отговорности, съответно с 41%, 18% и 77%. Записаните премии при 
Каско и Карго за периода намаляват с 34% и 37%, основно заради стагнацията в икономиката 
като цяло. 

През първото шестмесечие на 2011 г. ЗД Евроинс АД отчита брутен премиен приход от 36.0 млн. 
лева или 4.9 % ръст спрямо същия период на 2010 г., когато е бил 34.4 млн. лева. Постигнатият 
резултат е основно вследствие на нарасналите брутни премии по застраховка “Гражданска 
отговорност” на автомобилистите с 4.7 млн. лева или 38.8% спрямо шестмесечието на предходната 
година при запазване политиката на Дружеството за поддържане на разумно ниво на премиите по 
застраховката. През периода средната рискова премия по застраховката нараства от 131 на 175 
лв. в резултат от увеличението на цената и същественото намаление на аквизиционните разходи. 
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През първите шест месеца на 2011 г. Евроинс реализира нетна печалба от 1.5 млн. лева, спрямо 
загуба от 0.025 млн. лева за същия период на 2010 г. 

За шестмесечието Евроинс Румъния регистрира брутен премиен приход от 53.1 млн. лева или 39% 
спад спрямо същия период на 2010 г. За същия период компанията реализира нетна загуба от 0.8 
млн. лева спрямо загуба от 0.9 млн. лева през 2010 г. 

За първите шест месеца на 2011 г. Евроинс Македония регистрира брутен премиен приход от 6.8 
млн. лева, или слаб спад от 7% ръст спрямо същия период на 2010 г. Реализираната нетна загуба 
за първото шестмесечие на 2011 г. е 0.4 млн. лева спрямо загуба от 0.2 млн. лева за същия 
период на 2010 г. 

Реализираната консолидирана загуба на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) за първите шест месеца на 
2011 година е в размер на 0.39 милиона лева спрямо загуба от 1.2 милиона лева за същия период 
на 2010 година. 

Основните тенденции в развитието на застрахователния пазар през следващите 1-3 години са: 

• цената на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще продължи да се 
повишава, което ще доведе до подобряване на техническия резултат; 

• автомобилното застраховане ще остане основен двигател за пазара; 

• на пазара ще навлизат нови застрахователни продукти; 

• пазарът ще започне да расте успоредно с икономическото съживяване, което се очаква да 
започне през 2011 година. 

Съобразно изложените тенденции Евроинс Иншурънс Груп АД предвижда общ ръст на 
застрахователните приходи в Групата в унисон с ръста на пазара, и постепенно намаляване на 
експозицията към продукти, свързани с автомобили. 

 

Продажба на автомобили 

За периода 1998-2008 г. автомобилният пазар в България бележи ръст от над 4 пъти. През 2009 г. 
вследствие влиянието на глобалната икономическа криза, пазарът на автомобили бележи спад от 
над 50%. Тази тенденция се запазва и през 2010 г., където спадът е от над 25% спрямо 2009 г. 

Към края на 2010 г. и първата половина на 2011 г. пазарът на нови автомобили бележи ръст, 
който дава началото на постепенно възстановяване. Към датата на изготвяне на проспекта 
данните показват устойчива тенденция за възстановяване на пазара на нови автомобили в 
страната. 

През първото шестмесечие на 2011 г. автомобилният пазар в България бележи ръст от около 
12.5% спрямо същия период от 2010 г. като продажбите на автомобилните компании от Авто 
Юнион запазват своя пазарен дял. 

За периода от началото на текущата година до края на юни 2011 г. компаниите от Авто Юнион  
реализират приходи от продажбата на автомобили и ремонтни услуги в размер на 47.5 млн. лв. 
при по-висок марж на продажбите, което свидетелства за трайно възстановяване на автомобилния 
сектор. 

Нетната загуба на компаниите от Авто Юнион за периода до 30 юни 2011 г. намалява с около 40% 
в сравнение с отчетената загуба за съпоставимия период на миналата година. Постигнатият добър 
резултат  е вследствие на подобрения марж и оптимизиране на разходите. 

През тази година прогнозите са ръстът на пазара да се запази като цяло с изключение на първата 
половина на 2012 г., когато се очаква да има лек спад с около 5% като ефект от очакваните 
промени в Закона за ДДС относно правото на данъчен кредит за МПС и ограничаването на износа 
на автомобили (реекспорт). За второто полугодие на 2012 г. очакванията са за устойчив ръст от 
8%-10% на годишна база за следващите 3 години. 

Авто Юнион прогнозира увеличение на пазарния си дял като резултат от: 

� Отличните възможности за разработване на съществуващата клиентска база от физически 
и юридически лица; 

� Увеличаване на корпоративните клиенти; 
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� Очакваните нормативни промени, свързани с ограничаването на реекспорта,  автоматично 
ще се отразят на пазарния дял на Групата, тъй като дилърите в Авто Юнион работят на 
българския пазар (продадените автомобили от Групата са регистрирани в България). 

Очакванията за бъдещо развитие на автомобилния пазар в България се базират на очаквания за 
възстановяване на местната икономика като първите признаци за подобрение са вече налице. 
Това ще бъде последвано от възстановяване във всички бизнес сектори през следващите години, 
което неизбежно ще доведе до повече сделки с коли и възстановяване на продажбите към 
корпоративни клиенти.  

Освен това възстановяването на икономическата ситуация и подобряването на бизнес средата в 
страната ще доведе до по-ниска безработица и по-висок разполагаем доход. Също така 
финансирането ще е налично, което още повече ще стимулира продажбите.  

Друг важен фактор, който ще допринесе за растежа на пазара на нови коли в България е 
настоящия много амортизиран национален автопарк. Повече от 85% от колите са над 10 годишни, 
а повече от 20% са над 20 годишни. Затова има огромен потенциал за обновяване на автопарка.  

 

Лизинг 

В резултат на финансовата криза на глобално ниво, повечето от лизинговите компании в България 
регистрираха спад на обемите и намаляване на лизинговите вземания. Тези намаления са в 
следствие на ограниченото финансиране от страна на кредитни институции.  

Лизинговият бизнес се финансира основно с банкови и облигационни заеми. Последвалата 
стагнация на кредитния пазар през 2009 и 2010 г. затрудни набавянето на нов финансов ресурс за 
компании, които не са свързани с банкова институция. Въпреки това, лизинговият подхолдинг 
успя в тази тежка ситуация не само да запази, но и значително да увеличи пазарния си дял, след 
като бе сключен договор за финансиране с ЕБВР и няколко местни банки на 3-те пазара, на които 
оперира. По данни на БНБ, през 2010 г. Евролийз Ауто ЕАД е сред трите най-големи компании за 
лизинговане на леки автомобили като печели 10% от новия бизнес в сектора.  

Финансирането, което Евролийз Ауто АД успя да си осигури през 2010 г. продължава и през 2011г. 
В резултат на добрата дилърска мрежа и активното управление на вземанията, дружеството 
постига като цяло ниски нива на просрочия и връщане на автомобили в сравнение с останалите 
пазарни участници.  

През първото полугодие на годината, Евролийз Груп внесе 1,550,000 Евро в капитала на Евролийз 
Ауто България, като с това изпълни задължението си за внасяне поето при последното увеличение 
на капитала. Евролийз Ауто ще използва новия ресурс за формиране на нов портфейл в 
изпълнение на задълженията си за спазване на финансови коефициенти към финансиращите 
институции.  

През първото полугодие на 2011 г. Евролийз Ауто България запазва размера на лизинговия 
портфейл на нивата от предходното тримесечие.  

От началото на 2011 г. се забелязва раздвижване на кредитния пазар. Повечето от лизинговите 
компании, свързани с банки, започнаха да работят активно като предложиха атрактивни условия. 
Част от финансиращите институции започнаха отново да отпускат кредити на външни за тях 
лизингови компании. Наблюдават се признаци на раздвижване на лизинговия пазар, което се 
изразява в стабилни месечни обеми нови сделки особено в България, намаление на процента на 
проблемните лизингови договори и ускорена реализация на върнатите активи. Много от 
лизинговите компании собственост на банкови институции опериращи на трите пазара започнаха 
активни кампании и редуцираха значително лихвените си проценти и процента на самоучастие. 
Поради сравнително високата цена на ресурса на компаниите от Евролийз Груп в сравнение с 
лизинговите компании собственост на банкови институции, те не биха могли да участва активно в 
ценовата война, в замяна на което активно са насочили усилията си за подобряване качеството на 
услугите и обслужването на клиентите. 

От началото на 2011 г. Евролийз Ауто отчита 7.43% пазарен дял от новогенерирания бизнес при 
лизинговане на леки автомобили, заемайки седмо място в този сегмент. Въпреки това, лизинговият 
портфейл намалява до 95.7 млн. лв. През следващите години се очаква възстановяване на 
възможностите за лизингово финансиране и на търсенето на подобно финансиране от страна както 
на частни лица, така и на малки, средни и големи предприятия. 

Евролийз Ауто Румъния е с осигурен финансов ресурс за прогнозния си портфейл за 2011 г. и 
постепенно разширява дейността си сред автодилърите. За първото полугодие Евролийз Ауто 
Румъния реализира спад на нетните лизингови вземания в размер на 3% спрямо предходното 
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тримесечие, като ниския спад е резултат от новия бизнес, който компанията започна да прави. 
Евролийз Груп внесе 160,000 Евро с цел увеличаване на капитала на компанията, като се очаква 
решението за това да излезе през третото тримесечие на настоящата година.  

Към края на първо шестмесечие на 2011 г. Евролийз Ауто Македония отчита 46% ръст на 
лизинговия си портфейл спрямо края на 2010 г. Компанията финансира нови договори, 
изразходвайки ресурса от новодоговорените кредитни линии. Очаква се, че при продължаване на 
настоящата тенденция, компанията ще реализира положителен финансов резултат до края на 
2011 г. 

Позиционирането на лизинговия подхолдинг на Еврохолд България АД като дружество с 
достатъчен капиталов ресурс и висок пазарен дял е изключително важно в началния момент на 
икономическо възстановяване. Подобреното лизингово финансиране ще се отрази положително 
върху продажбите както на автомобилното, така и на застрахователното направление. 

 

Финансово посредничество 

През последните години тенденциите на капиталовите пазара бяха пряко повлияни от 
финансовата криза от края на 2008 година, която се изрази както в спад на пазарите, както и в 
намаляване на рисковия апетит на множество инвеститори. През 2010 година се забелязва 
постепенно нормализиране на пазарната ситуация, с постепенно увеличаване на обема на сделки 
и нуждата от финансово посредничество. Все още волатилността на пазара остава значителна.  

Евро-Финанс АД очаква постепенно увеличение на търгуваните обеми в резултат на развитието на 
собствената си интернет платформа EFOCS и включването в нея на всички ценни книжа, 
регистрирани за търговия на борсата във Франкфурт. Очаква се  увеличение и на техническите 
резерви на дружествата в застрахователния подхолдинг, които Евро-Финанс управлява. 

 

Недвижими Имоти 

Настъпилата през 2008 г. световна финансова криза засегна значително пазара на недвижими 
имоти в целия свят, което се изрази в слабо търсене и понижение на наемната цена. 

През първите шест месеца на 2011 г. пазарът на недвижими имоти в Европа започна постепенно 
възстановяване от кризата, като при жилищата той се развива по-бързо, отколкото при офисите и 
индустриалните имоти. Тенденцията е характерна и за България, която единствено при офисите е 
на границата между застоя и възстановяването. 

През първата половина на настоящата година се наблюдава леко увеличаване на активността на 
търсене и предлагане на офиси в големите градове в България, в резултат на което спадът в 
наемните нива продължава. Предлагането на нови офис площи в София продължава да се 
увеличава, поради което усвояването на модерните офис площи ще отнеме няколко години. 

Дъщерното на Еврохолд България АД дружество Еврохолд Имоти ЕООД в по-малка степен е 
засегнато от настъпилата негативна тенденция в сектора недвижими имоти. Наематели на 
компанията са дружествата от Групата Еврохолд, които запълват капацитета на отдаваните под 
наем офис площи и шоуруми. 

 
6. Директори, висш ръководен състав и наети лица 

Директорите и висшият ръководен състав са описани в т. 1 от настоящото Резюме на Проспекта.  

В съответствие с Устава на дружеството, членовете на Управителния и на Надзорния съвет на 
Еврохолд България АД се избират с мандат за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия 
Надзорен съвет се избират за срок от 3 (три) години. Съгласно Устава, членовете на съветите 
могат да бъдат преизбирани без ограничения. В случай, че договорите за управление на 
членовете на Управителния и на Надзорния съвет не бъдат изрично прекратени преди изтичането 
на мандата, същите се считат за автоматично подновени до прекратяване изпълнението на 
длъжността. Формалното изтичане на мандатите не води до освобождаване от длъжност, като 
последното, съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 4 от Търговския закона има действие от 
отразяването му в Търговския регистър. 

Така формално мандатът на първия Надзорен съвет на дружеството изтече на 12.12.2009, а 
мандатът на настоящия Управителен съвет изтича на 12.12.2011г. На първото следващо общо 
събрание на акционерите на дружеството, Управителния съвет на Емитента ще включи за 
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обсъждане в дневния ред на общото събрание въпроса за формално преизбиране на членовете на 
съветите – съответно с нови 5(пет)-годишни мандати. 

Същевременно, Членовете на Управителния и Надзорния съвет са сключили съответни договори за 
управление с Емитента. Текущите договори на членовете на Управителния и Надзорния съвет имат 
действие до прекратяване на изпълнението на длъжността, включително и тези на новоизбраните 
през месец юни 2011 г. членове на НС и УС. 

 
Брой заети лица 

Към 19.09.2011 г. в Еврохолд България АД не са назначени служители и не са наемани служители 
на временни договори. 

Към датата на изготвяне на Проспекта в Еврохолд България АД са назначени 10 служители на 
трудов договор. 

От създаването на Еврохолд България АД до настоящия момент няма профсъюзни организации на 
служителите. 

Към датата на изготвяне на Проспекта броят на заетите по трудов договор лица във всички 
дружества от Групата на Еврохолд е 1,707, от тях 1,008 са заетите в България, съответно 565 в 
Румъния и 134 в Македония. 

През 2008 г. служителите по трудов договор от Групата Еврохолд са били 2,178 от които 566 заети 
в Румъния. През 2009 г. заетите лица в структурата на Еврохолд достигат до 2,370, от които 581 
човека в Румъния и 144 човека в Македония. След продажбата на производствените предприятия 
в края на 2010 г. общия брой на заетите по трудов договор лица във всички дружества от Групата 
Еврохолд е 1,746, от тях 1,047 са заетите в България, съответно 565 в Румъния и 134 в 
Македония. 

Компанията-майка не наема временно заети лица. Подобна дейност е присъща за 
застрахователните компании. В ЗД Евроинс АД броят на регистрираните застрахователни агенти 
по време на ежегодната кампания „Гражданска отговорност” достига 6,000 бр., съответно в 
Евроинс Румъния те са около 5,800, а в Евроинс Македония в рамките на 350 бр. 

 
7. Мажоритарни акционери и транзакции между свързани лица 

Към датата на настоящия документ уставният капитал на Еврохолд България АД е в размер на 108 
643 712 лева, разпределен в 108 643 712 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 
(един) лев всяка. Всички акции са изплатени. Всички издадени акции са от еднакъв клас и дават 
по 1 (едно) право на глас в общото събрание на акционерите. 

Акционерите на компанията са 10,227 физически и 143 юридически лица, или общо 10,370 лица.  

Таблицата по-долу показва акционерната структура на Еврохолд България АД към датата на 
Проспекта, съгласно информацията, с която разполага Дружеството. 

Акционерна структура 

Акционер Седалище Брой акции Дял от капитала 

Старком Холдинг АД България, гр. Етрополе 57,399,374 52.83% 

Експат Капитал АД България, гр. София 21,512,529 19.80% 

Leo Overseas LTD Кипър, Ларнака 4,359,283 4.01% 

Thames Capital Partners LTD. Великобритания, Лондон 3,841,467 3.54% 

Swedbank AS Clients Естония, Талин 4,239,000 3.90% 

Unicredit Bank Austria AG Австрия, Виена 2,954,160 2.72% 

Salink LTD. Кипър, Никозия 1,847,553 1.70% 

Ай Ен Джи УПФ България, гр. София 1,505,880 1.39% 

Други юридически лица  4,118,989 3.79% 

Други физически лица   6,865,477 6.32% 

ОБЩО  108,643,712 100.00% 
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Мажоритарен акционер в Емитента е Старком Холдинг АД. Старком Холдинг АД е холдингово 
дружество, регистрирано в Република България, което осъществява своята дейност съгласно 
българското законодателство. Старком Холдинг към настоящия момент притежава контролно 
участие от приблизително 53% от всички акции на "Еврохолд България". 

Старком Холдинг АД е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 
Република България с ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление: 191, бул. Руски, гр. 
Етрополе 2180. Регистрираният капитал на дружеството е 6 900 000 лв., разпределен в 69,000 
броя обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност 100 лв. всяка. Обхватът на 
дейността на Старком Холдинг е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в 
български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
прехвърлянето на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които компанията участва, 
финансиране на дружества, в които компанията участва. Старком Холдинг АД има едностепенна 
структура на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима души – Асен Милков 
Христов - Изпълнителен директор, Кирил Иванов Бошов – Председател на Съвета на директорите 
и Велислав Милков Христов - член на Съвета на директорите. Старком Холдинг АД се 
представлява от изпълнителния директор Асен Христов. 

Основна инвестиция в портфейла на Старком Холдинг е Еврохолд България. В тази връзка целите, 
които мениджмънтът на Старком Холдинг АД си поставя са фокусирани върху развитието на 
Еврохолд България и утвърждаването на пазарните позиции на компаниите от групата на 
Еврохолд. 

Мажоритарният акционер не притежава различни права на глас. 

Мажоритарен акционер в "Старком Холдинг" е Асен Милков Христов - български гражданин, със 
служебен адрес в София 1592, бул. "Христофор Колумб". 43. Асен Христов е притежател на 51% 
от акции с право на глас на "Старком Холдинг". По този начин, Асен Христов има възможността да 
упражнява ефективен контрол върху Старком Холдинг АД като мажоритарен акционер в Еврохолд 
България. 

Експат Капитал АД е втори основен акционер в Еврохолд България АД, който притежава 
квалифицирано участие в капитала на Емитента. Към датата на настоящия документ Експат 
Капитал АД контролира правото на глас на приблизително 20% от издадените акции. 

Експат Капитал АД не притежава различни права на глас. 

Експат Капитал АД e акционерно дружество, надлежно учредено и развиващо дейност съгласно 
законите на Република България. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, 
ул. „Г.С. Раковски“ № 96А. Капиталът на дружеството е в размер на 1 124 000, разпределен в 
1 124 000 броя акции с номинал 1 лв. всяка. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в 
състав Никола Симеонов Янков, Николай Василев Василев и Любомир Христов Стоев. 

Експат Капитал АД е едноличен собственик на лицензирано управляващо дружество Експат Асет 
Мениджмънт“ ЕАД, което управлява 3 договорни фонда и множество индивидуални портфейли. 
Експат Капитал АД е и обслужващо дружество на Експат Бета АДСИЦ, което инвестира в 
недвижими имоти в България. 

Към момента правата на глас в Експат Капитал АД са разпределени между неговите акционери, 
както следва: „Експат Груп“ ЕООД, ЕИК 148014053 (притежаващо 46% от правата на глас), 
„Декстра Недвижимости“ АД, ЕИК 131416557 (притежаващо 20,02% от правата на глас) и „Дар 
Финанс” ЕООД, ЕИК 131385495 (притежаващо 33,98% от правата на глас). Нито едно от 
изброените лица – акционери в Експат Капитал АД не попада в хипотезите на притежание на 
непряко дялово участие, регламентирани в чл. 146 ЗППЦК. 

Към датата на изготвяне на Проспекта не са налице сделки или предложения за сделки със 
свързани лица, които да са от съществено значение за емитента или негово дъщерно дружество и 
да са необичайни по вид и условия. 

Транзакции и баланси с дъщерни предприятия 

В рамките на холдинга се извършват постоянно и сделки между Емитента и дъщерните дружества, 
произтичащи от естеството на основната им дейност. Важна цел на Еврохолд България АД е да 
реализира значителна синергия между трите подхолдинга на Групата – Евроинс Иншурънс Груп, 
Евролийз Груп и Авто Юнион. Сделките между свързаните лица представляват покупко-продажби 
на транспортни средства, лизинг на транспортни средства, застрахователни и 
здравноосигурителни услуги, наем на офис помещения, наем на транспортни средства и др. 
Всички сделки се сключват на принципа „на една ръка разстояние”. Характерни са сделките 
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между компанията-майка и дъщерните дружества, при които чрез вътрешногрупови заеми се 
управлява ликвидността на отделните дружества и се провежда инвестиционна политика. Всички 
заеми предоставени от и на Еврохолд са сключени без да се изисква обезпечение по тях и при 
лихвени условия, които са съобразени с пазарните условия за страната.  

Сделките със свързани лица не представляват сравнително голям процент от общия консолидиран 
оборот на Еврохолд България. Консолидираните приходи на Емитента са изчистени от вътрешно 
групови транзакции и представляват продажбите към лица, извън Групата. 

Транзакции с мажоритарния собственик 

Единствената значима сделка, която Емитентът е сключил със свързано лице извън Групата 
дъщерни предприятия е договореният през месец март 2007 г. заем от мажоритарния акционер 
Старком Холдинг АД. Заемът е сключен при условия, които са не по-неблагоприятни от пазарните 
условия за страната. Договорът е сключен за срок от 5 (пет) години при лихва от 5 (пет) процента 
на годишна база. Паричният заем е с лимит до 15 000 000 лева и се отпуска без да се изисква 
обезпечение. Еврохолд България АД може да използва предоставените му суми за финансиране на 
дейността на дружествата, в които притежава капиталово участие, за придобиване на капиталово 
участие в нови дружества, за управление на тези дружества и осъществяване на нови 
инвестиционни проекти.  

Повече информация относно транзакциите между свързани лица можете да намерите в глава XVII. 
„Транзакции между свързани лица” в Секция Втора.  

  
8. Финансова информация 

a. Консолидирани отчети и друга финансова информация 

Историческата годишна финансова информация е одитирана и съставена съгласно изискванията 
на МСФО. 

Годишните одитирани консолидирани финансови отчети (ГФО) за  2008 г., 2009 г. и 2010 г. са 
част от настоящия Проспект и включват:  

• Баланс / Отчет за финансовото състояние; 

• Отчет за доходите / Отчет за всеобхватния доход; 

• Отчет за промените в собствения капитал 

• Отчет за паричните потоци; 

• Бележки по финансовите отчети; 

• Годишен доклад за дейността; 

• Независим одиторски доклад.  

Годишните финансови отчети са налични на електронните страници информационната агенция на 
X3news www.x3news.com, Комисията за Финансов Надзор www.fsc.bg, БФБ-София www.bse-
sofia.bg, Еврохолд България АД www.eurohold.bg, където са оповестени от Еврохолд България АД в 
качеството му на Емитент на акции, приети за търговия на БФБ-София с борсов код 4ЕН.  

Емитентът е сключил договор с финансово-информационната агенция X3news за регулярно 
разкриване и оповестяване на финансова и друга информация. 

Междинните консолидирани финансови отчети към 30.06.2011 г. неразделна част от настоящия 
Проспект не са одитирани и включват:  

• Счетоводен баланс; 

• Отчет за приходите и разходите; 

• Отчет за промените в собствения капитал 

• Отчет за паричните потоци; 

• Бележки по финансовите отчети; 

• Счетоводни политики; 

Междинните финансови отчети са неодитирани. 

Междинните финансови отчети са достъпни за инвеститорите на описаните по-горе места.  
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b. Значими промени 

След датата на последния финансов отчет към 30.06.2011 г. до датата на настоящия документ са 
настъпили следните съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента: 

 

• Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН АД, част от икономическата група на Еврохолд 
България АД, е подал заявление до Комисията за защита на конкуренцията за одобрение 
на сделка по придобиване на дружеството Дару Кар АД.  

Дару Кар АД е дилър на автомобилната марка БМВ в България. Компанията има оторизиран 
сервиз за ремонт на автомобили БМВ, Мини, Роувър, Ленд Роувър и Махиндра. Същото 
така, предлага и оригинални резервни части за марките автомобили, които предлага. Дару 
Кар разполага с търговски и сервизен комплекс в гр. София -ЖК Дружба.  

Сделката е част от стратегията на автомобилния холдинг  за разширяване пазарния му дял 
в сегмента обслужване на автомобили от висок клас, както и придобиване на сервизни 
центрове като основен източник на рентабилност поради ниските маржове при продажбата 
на нови автомобили в настоящата пазарна ситуация. 

Окончателното придобиване на компанията ще приключи след одобрението на сделката от 
КЗК. 

• На 06 август 2011 г . автомобилният подхолдинг Авто Юнион придоби 51%, 
представляващи 5 100 дяла от капитала на „Ауто 1” ООД с номинална стойност от 100 лева 
всеки. Дружеството „Ауто 1” ООД е с основна дейност внос и продажба на резервни части 
за автомобили. С направената инвестиция Авто Юнион АД допълва и подпомага сервизната 
си дейност, като основен източник на рентабилност. 

• На 24 август 2011 г. Евролийз Груп едноличен собственик на капитала на Евролийз Ауто 
ЕАД взе решение за ново увеличение на капитала на Евролийз Ауто България чрез 
разпределяне на натрупана през предходните периоди печалба, посредством издаването 
на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) нови акции с право на глас с номинална 
стойност от по 1 (един) лев всяка. 

В резултат на новото увеличение, капитала на Евролийз Ауто България се увеличава с 
4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева, от 15 500 000 (петнадесет милиона и 
петстотин хиляди) лева на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 

На 31 август 2011 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа 
увеличението на капитала на Евролийз Ауто ЕАД. 

• На 29 юли 2011 г. Авто Юнион стана едноличен собственик на 100% от Нисан София АД, 
като придоби миноритарния дял от 2%, представляващи 43 584 броя акции с номинална 
стойност 1 лев всяка една. Промяната в правната форма на Нисан София ЕАД е вписана в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 15.08.2011 г. 

• На 01 септември 2011 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа 
преобразуване чрез вливане на „Булвария Рент а Кар” ЕООД в „Евролийз Рент а Кар” 
ЕООД. В следствие на вливането цялото имущество на „Булвария Рент а Кар” ЕООД 
премина към „Евролийз Рент а Кар” ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. 
Преобразуващото се дружество се прекрати без ликвидация. 

Основната цел на това преструктуриране е постигане на по-добра сегментация на пазара, 
което ще доведе до повишаване нивото на обслужване и удовлетвореност на клиентите. 
Това е предпоставка за затвърждаване на пазарните позиции на Avis и Budget в България и 
увеличаване на пазарния им дял. Чрез обединяването на двете компании се постига 
оптимизиране на ресурсите, редуциране на разходите за наеми и оптимално използване на 
автопарка. Очакваното намаление на общите разходи е в размер на около 500 хиляди лева 
годишно. 

В следствие на преобразуването по отношение на „Евролийз Рент а Кар” ЕООД не са 
настъпили промени във фирмата, седалището и адрес на управление, начина на 
представителство, учредителния акт и/или едноличния собственик на капитала. 

 
9. Подробности относно предлагането и допускането до търговия 
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a. Предлагане и допускане до търговия 

Не е налице предлагане на акциите на Емитента преди допускането им до търговия на регулиран 
пазар в Република Полша. 

Преди допускане на акциите до търговия на организирания от Варшавската фондова борса Главен 
пазар на акции, същите няма да бъдат предлагани по никакъв начин за продажба и/или за друг 
вид придобиване на територията на Република Полша и съответно няма да бъде извършвано 
пласиране, разпределение и/или поемане на акциите и/или други подобни действия, свързани с 
тях. 

Инвеститорите следва да имат предвид, че в настоящия Проспект няма да бъде представена 
информация, която иначе би била релевантна и изискуема при извършване на предлагане преди 
допускане на акциите до търговия. 

На свои заседания от 16 и 26 септември 2011 г.Управителният съвет на Еврохолд България АД 
взема съответни решения за стартиране на процедура по допускане на всички съществуващи 108 
643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) 
броя акции от регистрирания капитал на дружеството до търговия на регулиран пазар в Полша, а 
именно до организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main Market) и за 
кандидатстване за допускане до търговия на база на изготвения Проспект от 19.09.2011 г. 

За допускане до търговия на организирания от Варшавската фондова борса регулиран пазар се 
предлагат всички съществуващи акции на Еврохолд България АД, а именно: 108 643 712 (сто и 
осем хиляди шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя обикновени, 
поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, които представляват целия регистриран 
капитал на Еврохолд България АД. Номиналната стойност на акциите е 1.00 (един лев) всяка. 

Акциите ще бъдат обект на търговия на Варшавската фондова борса след одобрение от страна на 
Комисията за Финансов Надзор на Република България на изготвения от Еврохолд България АД 
Проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, съответно нотифициране 
по нормативноустановения ред на компетентния полски регулаторен орган – Polish Financial 
Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) и последващо решение на Управителния съвет 
на Варшавската фондова борса за допускане на акциите на Еврохолд България до търговия на 
организирания от същата Главен пазар на акции. 

Допускането до търговия ще бъде осъществено на територията на Република Полша при спазване 
на приложимото полско законодателство и европейско законодателство с пряко действие на 
територията на Република Полша. 

След потвърждение на настоящия проспект, Комисията за Финансов Надзор на Република 
България изпраща на Полската Комисия за финансов надзор (Komisja Nadzoru Finansowego) 
сертификат, удостоверяващ, че Проспектът е изготвен съгласно изискванията на Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/ 34/ ЕО, както и 
копие от потвърдения Проспект на английски език. 

След паспортизацията на проспекта, Еврохолд България АД ще предприеме съответни действия 
във връзка с регистрацията на своите акции в полския Национален депозитар на ценни книжа 
(National Depository for securities, NDS). 

След регистрацията на акциите в NDS, Емитентът ще заяви акциите си за допускане до търговия 
на организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции. 

Въз основа на подаденото заявление за допускане, Управителният съвет на Варшавската фондова 
борса следва да постанови решение (резолюция) за допускане на акциите на Еврохолд България 
до търговия на съответния пазар, да предостави съответен борсов код на емисията и да определи 
първа дата за търговия с акциите в съответствие с § 38.1 и § 38.3 от Правилника на Варшавската 
фондова борса. Емитентът очаква това решение на Управителния съвет на Варшавската фондова 
борса да бъде постановено до края на месец ноември 2011 г. 

Всички акции на Еврохолд България АД ще могат да бъдат обект на търговия на организирания от 
Варшавската фондова борса Главен пазар на акции. Акциите на Емитента ще могат да се 
предлагат за продажба свободно и при равни условия на различните категории потенциални 
инвеститори на територията на Република Полша. 

От датата на въвеждане на акциите за търговия на организирания от Варшавската фондова борса 
Главен пазар на акции, всеки притежател на акции ще може да продава акциите си, както и всеки 
инвеститор ще може да купува акции на Емитента посредством лицензиран инвестиционен 
посредник член на борсата и при каквито параметри намери за добре. 
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След допускане на акциите до търговия на Варшавската фондова борса, всички инвеститори ще 
имат равни възможности да купуват и продават акции на Емитента при условия, определени от 
свободното търсене и предлагане на акциите на борсата. 

Цената, на която Еврохолд България АД ще въведе своите акции за търговия на регулирания 
пазар в Република Полша ще бъде тяхната номинална стойност – 1.00 български лев (2.2957 
полски злоти по курса на Националната банка на Полша към датата на Проспекта. 

Впоследствие цената на предлагането на регулирания пазар ще се определя от търсенето и 
предлагането на акциите. Акционерите и инвеститорите сами ще определят по каква цена ще 
предлагат или купуват акциите на Емитента. При приемане на поръчките за покупка или продажба 
на ценните книжа, инвестиционните посредници информират инвеститорите и акционерите за 
видовете поръчки, достигнатите ценови нива на сключените сделки, валидните и активни към 
момента поръчки, както и за разходите по сделката. 

Тъй като акциите на Еврохолд България АД към настоящия момент се търгуват на организирания 
от Българска фондова борса – София регулиран пазар, евентуалното допускане на акциите на 
дружеството до търговия на Варшавската фондова борса ще означава двойно листване на 
съществущите акции от капитала на Емитента. 

Основна депозитарна институция по отношение на акциите на Еврохолд България АД, които са в 
безналична форма, е българския Централен депозитар, който води книгата на акционерите на 
Емитента и издава депозитарните разписки за притежаваните акции.  

Инвеститорите, закупили акции на Еврохолд България АД при вторичната търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции ще могат да получат 
съответните удостоверителни документи – потвърждаващи придобиването на акциите от 
съответните инвестиционни посредници – брокерски къщи, опериращи на територията на 
Република Полша, чрез които са сключени сделките за придобиване на акциите. 

Всички правила и срокове относно подаването, оттеглянето, промяната и изпълнението на 
поръчки за покупка или продажба на акции на Емитента при вторичната търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции са регламентирани във 
вътрешните правила и политики на съответните инвестиционни посредници, чийто услуги 
инвеститорите използват, в съответствие с Правилника на Варшавската фондова борса (The 
Warsaw Stock Exchange Rules), като инвеститорите следва да бъдат запознати със същите при 
извършване на всяка конкретна операция. 

 

b. Пазари 

Еврохолд България АД дебютира на българския капиталов пазар през месец февруари 2007 г., 
като акциите на компанията предизвикват сериозен инвеститорски интерес и още първия ден са 
изтъргувани 3,357,591 акции на средна цена от 2.79 лева за брой. До края на годината цената им 
достига връх от 9.05 лева. Последвалата турболенция на световните пазари обаче, не подмина и 
Българска фондова борса, която регистрира сериозен спад, отразен от основния борсов индекс 
SOFIX, който загуби 79% спрямо стойността си в началото на 2007 г. През този период 
негативният тренд завладя и Еврохолд, като последва сериозна корекция. За последните две 
години и половина цената на акциите на компанията остава без резки изменения, като цената се 
движи предимно между нивата от 0.67 и 1.80 лева за акция.  

Към настоящия момент акциите на Еврохолд България АД се търгуват само на Българска фондова 
борса – София АД, на неофициален пазар, сегмент А. През месец септември 2009 г. дружеството е 
включено и в основният индекс на Българска фондова борса – София SOFIX. Понастоящем 
Еврохолд е част и от трите бенчмарка на българския капиталов пазар – SOFIX, BG40 и BGTR30. 
Към датата на проспекта пазарната капитализация на дружеството възлиза на 139.06 млн. лева.       
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Показател Стойност 

Последна цена (в лева) към 19.09.2011 г. 1.28 

P/E (цената на акция разделена на годишната печалба на акция)* 10.5 

P/B (цена на акция разделена на счетоводна стойност на акция)* 0.33 

Брой акции (млн.) 108.6 

Пазарна капитализация (в млн. лева) към 19.09.2011 г. 139.06 

52-седмичен връх 1.52 

Дата на 52-седмичен връх 29.06.2011 

52-седмично дъно 0.645 

Дата на 52-седмично дъно 08.11.2010 

Изменение от началото на годината  +44.633% 

Източник: Bloomberg 

*Българска Фондова Борса – София АД 

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

В съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа, търговията с акции на 
публични дружества, се извършва на Българската фондова борса, която към момента е 
единственият регулиран пазар на ценни книжа в България. В края на месец август 2011 г., 
пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ, достигна 12.2 млрд. лева.  

Пазарни сегменти  

БФБ-София организира различни пазари в зависимост от качествени и количествени критерии 
спрямо емитентите и техните емисии. Някои от пазарите са разделени на различни сегменти в 
зависимост от вида на ценните книжа, както и специфични изисквания към емитентите по 
отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на 
информация. БФБ обхваща следните пазари:  
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1. Официален пазар на акции; 

a) Сегмент А 

b) Сегмент В 

2. Официален пазар на облигации; 

3. Неофициален пазар на акции; 

a) Сегмент А 

b) Сегмент В 

4. Неофициален пазар на облигации; 

5. Пазар на дружества със специална и инвестиционна цел; 

6. Пазар на компенсаторни инструменти; 

7. Пазар на колективни инвестиционни схеми; 

8. Пазар на права; 

9. Първичен пазар; 

10. Приватизационен пазар; 

11.  Пазар на структурирани продукти.  

Най-общо Официалният пазар е предназначен за големи публични дружества с висока пазарна 
капитализация и голям обем на търговия с техните акции, докато Неофициалният пазар е насочен 
към по-малки и развиващи се дружества. За първоначални публични предлагания Борсата 
организира “Първичен пазар” и “Приватизационен пазар” за разпродажба на остатъчни акции 
държавна собственост.  

Към 12 септември 2011 г. емисии акции на 367 дружества са регистрирани за търговия на 
Българската фондова борса, от които книжа на 16 дружества са регистрирани за търговия на 
Официалния пазар и 351 на Неофициалния пазар. 

Финансови инструменти 

На регулиран пазар могат да се търгуват единствено финансови инструменти, за прехвърлянето на 
които не са предвидени ограничения или условия. Към момента на БФБ-София АД се търгуват 
акции, корпоративни и общински облигации, дялове на договорни фондове, компенсаторни 
инструменти (особен вид ценни книжа, издадени от различни публични органи в полза на лица, на 
които след 1990 г не бяха възстановени активи, национализирани по време на комунистическия 
режим), права и варанти. 

Към 12 септември 2011 г., пазарната капитализация на дружествата, търгувани на  Официалния 
пазар на Българска фондова борса възлиза на 3 млрд. и 7.7 млрд. лева на Неофициалния пазар. 
Общият оборот на Българска фондова борса за годината, приключила на 31 декември 2010 г. е 
10.8 млрд. лева. 

Система за търговия 

Системата за търговия на БФБ-София e електронната система за търговия на Дойче Бьорзе - 
Xetra®, въведена през 2008 г. Настоящите участници в търговията посредством Xetra® имат 
директен достъп до българския пазар, а българските участници, при спазване на изискванията за 
членство, имат възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®. 
Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и 
интернационализацията на търговията с ценни книжа.  

Системата COBOS 

БФБ-София е единствената борса в Югоизточна Европа, която е разработила своя системата за 
електронно подаване на поръчки за покупко-продажба на финансови инструменти чрез интернет - 
COBOS (Client Order-Book Online System). Поръчките за сделки с ценни книжа се предават на 
системата за търговия чрез COBOS и са идентични на всички други поръчки. Използването на 
COBOS е ограничено до инвестиционни посредници, техните клиенти и администраторите на 
COBOS. 

Инвеститорите на българският пазар могат да използват и други системи за търговия на БФБ. Тези 
системи са разработени предимно от инвестиционните посредници и през последните години се 
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радват на сериозен интерес поради значително по-големите възможности, които предлагат 
(EFOCS, DeltaBroker, BenchMark BG Trader, U-Broker и др.). 

Търговия  

Българската фондова борса е електронна борса и търговията се осъществяван чрез нейната 
автоматична система за търговия - Xetra. Движещият фактор на модела за търговия посредством 
Xetra са поръчките /order driven/.  

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата се осъществяват въз основа 
на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-
мейкърите (борсови сделки). Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи 
или продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при 
определени допълнителни параметри. По видове, поръчките могат да бъдат пазарни, лимитирани, 
пазарни към лимитирани, стоп поръчки и поръчки тип "айсберг". Максималната валидност на 
поръчките е 90 дни (т.е. 90 календарни дни, включително текущия (=Т+89)) от датата на 
въвеждане. 

Пазарният модел включва две основни форми на търговия: аукцион и непрекъсната търговия. 
Xetra предлага и функционалности за Първично публично предлагане (ІРО) и за оповестяване на 
сделки извън регулиран пазар (ОТС). Дадена емисия може да бъде търгувана при условията на 
непрекъсната търговия или само на аукциони. Непрекъсната търговия започва с откриващ 
аукцион, може да бъде прекъсвана от един или няколко междинни аукциона (аукциони в рамките 
на деня) и завършва със закриващ аукцион След приключване на междинния аукцион се 
подновява непрекъснатата търговия. 

Всеки един аукцион протича най-малкото през следните етапи в посочения ред: 

• Фаза на въвеждане на поръчки 

• Фаза на определяне на цената 

Цената на аукциона е тази цена на лимитирана поръчка, при която е налице най-голям изпълним 
обем, респективно най-малък излишък, в зависимост от активните поръчки в Системата в края на 
фазата на въвеждане на поръчки.  

След приключване на откриващия аукцион или на междинния аукцион се пристъпва към фазата на 
непрекъсната търговия. Всяка нова поръчка се проверява незабавно дали е изпълнима срещу 
насрещни такива и се изпълнява в съответствие с ценовия/времеви приоритет. Клиентските заявки 
са с приоритет пред тези на инвестиционните посредници за тяхна собствена сметка. 

Непрекъснатата търговия се спира и се пристъпва към аукцион, ако възможната цена на сделка се 
намира извън предварително определен диапазон около последната цена, постигната в резултат 
на аукцион, а ако няма такава – спрямо цената на затваряне от предходния ден (статичен 
диапазон) или около референтната цена (динамичен диапазон). Непрекъснатата търговия се 
възобновява след определянето на цената. 

Статичният и динамичният диапазон са различни за различните пазари и на различните 
инструменти. 

За емисиите акции, допуснати до официалния пазар, динамичният ценови диапазон е 5 на сто 
спрямо референтната цена, а статичният е 10 на сто спрямо последната цена, постигната на 
аукцион. 

За емисиите акции, допуснати до неофициалния пазар и търгуващи се непрекъснато, включително 
и за акциите, издадени от дружества със специална инвестиционна цел, динамичният ценови 
диапазон е 10 на сто спрямо референтната цена, а статичният е 20  на сто спрямо последната 
цена, постигната на аукцион. 

За емисиите акции, допуснати до неофициалния пазар и търгуващи се само посредством 
насрочени аукциони, както и за емисиите инструменти, издадени от колективни инвестиционни 
схеми, ценовият диапазон е 30 на сто спрямо цената, постигната на предходния аукцион. 

Търговията е анонимна, тоест участниците на пазара нямат информация кой точно е въвел 
поръчка за изпълнение. 

Потвърждения за сключени сделки се разпространяват веднага след съответната сделка, 
включително информация за насрещната страна. 

Сетълмент  
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Сделките, сключени на Българска фондова борса, се считат за приключени след като ценните 
книжа бъдат прехвърлени и плащанията бъдат получени. Сетълментът се извършва от Централния 
депозитар и се удостоверява с документ, издаден от него. 

Сделките се приключват на брутна база. От юни 2003 г., когато беше въведена Междубанковата 
система за брутен сетълмент в реално време (известна като “РИНГС”), сетълмент цикълът се 
извършва на база Т+2. РИНГС е компютъризирана счетоводна система, която работи на принципа 
“доставка срещу плащане”, което означава, че прехвърлянето на ценни книжа става едновременно 
с плащането. 

Индекси  

Първият индекс на БФБ-София АД е SOFIX, като изчислението му стартира през 2000г. с 
първоначална индексна стойност 100. SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на 
включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. SOFIX бе и 
първият индекс, на чиято база бяха създадени структурирани продукти. Индексът включва само 
най-ликвидните дружества на пазара на Българската фондова борса. Към края на първото 
шестмесечие на 2011 г. в състава на SOFIX влизат 15 дружества, сред които и Еврохолд България 
АД.  

Другите индекси на БФБ са BG40 (обхваща акциите на 40-те емисии обикновени акции на 
дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за 
последните 6 месеца), BG TR30 (базиран на промяната на цените на обикновените акции, 
включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло) и BG REIT (секторен 
индекс и състои от 7-те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел 
за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и 
най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца). 

 

ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА (WARSAW STOCK EXCHANGE) 

WSE оперира един от двата регулирани пазари в Полша по смисъла на MiFID. Другият регулиран 
пазар (BondSpot – дъщерно дружество на WSE) се фокусира предимно върху търговията с 
облигации и OTC сделки. WSE е частно акционерно дружество и се контролира от полската 
държава. Членовете на WSE включват по-специално банки и полски и международни брокери. 

Акциите, листвани на WSE могат да бъдат търгувани в непрекъснатата ценово-базирана система 
или системата за определяне на единична цена посредством аукцион, в зависимост от 
капитализацията и интензивността на търговията. В допълнение, има два пазара на акции: 
Основен и Паралелен, последният е за по-малки и по-малко ликвидни емисии. Листваните 
компании са класифицирани в четири сегмента според тяхната капитализация: MINUS 5, 5 PLUS, 
50 PLUS или 250 PLUS. Освен законови трябва да бъдат изпълнени и определени критерии, които 
не са базирани на закона, за да бъдат търгувани на специфичен пазар или сегмент ценните 
книжа.       

Акциите на компании, които имат висока волатилност или които са в процес на обявяване на 
фалит могат да бъдат отнесени към сегмента Alert List и в последствие да бъдат преместени чрез 
система за определяне на единична цена посредством аукцион.  

Електронната система за търговия, използвана от WSE е WARSET, търговска система подобна 
системата, използвана в Париж, Брюксел, Амстердам, Чикаго и Сингапур.  

Към 1 септември 2011 акциите на повече от 400 компании са листвани на WSE.  

Борсови механизми за търговия  

Към дата на този проспект сесиите на WSE се осъществяват регулярно от понеделник до петък от 
8:00 сутринта до 5.35 следобед, Варшавско време, освен ако Управителният съвет на WSE не 
реши друго.  

В зависимост от пазара, на който са листвани отделните емисии, котировките се определят в 
системата за непрекъснатата търговия (основен под) или в система за определяне на единична 
цена посредством един или два аукциона (паралелен пазар). В допълнение, за големи пакети 
ценни книжа са възможни т. нар. блокови сделки извън регистъра на публичните сделки в 
системата за непрекъсната търговия или в системата за определяне на единична цена посредством 
аукцион.   

Информация за цената, търговския обем и всякакви специфични права (право на предпочтително 
закупуване или дивидентни права) по отношение на дадените ценни книжа е налична на интернет 
страницата на WSE www.gpw.pl.     
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Брокерските комисионни в Полша не са фиксирани от WSE или друг регулаторен орган, а са 
определени от брокерските къщи, изпълняващи сделките.   

Сетълмент 

Сетълментът на всички сделки, изпълнени на WSE се осъществява от Полския национален 
депозитар на ценни книжа (National Depositary for Securities, NDS) - акционерно дружество, в 
което WSE притежава 33.3%-ен дял (останалите акции са собственост на Национална банка на 
Полша и Министерство на финансите на Полша).   

При настоящите регулации, всички сделки на регулирания WSE пазар са на база „доставка срещу 
плащане” (delivery versus payment), като прехвърлянето на правата по ценните книжа се 
осъществява при сетълмент Т+3. По принцип всеки инвеститор трябва да има сметка за ценни 
книжа и парична сметка при инвестиционно дружество или попечител в Полша и всяко 
инвестиционно дружество и попечител трябва да притежава съответните сметки в NDS и основна 
парична сметка в клирингова банка.   

В съответствие с правилата и регулациите на WSE и NDS, от NDS се изисква да извърши на база 
на списъка със сделки, осигурен от WSE, сетълмента на сделките, изпълнени от членовете на WSE. 
От своя страна членовете на WSE координират сетълмента с инвеститорите, по чиито сметки са 
изпълнени сделките. 

 

c. Акционери, които продават 
Нито контролиращият, нито останалите акционери на Еврохолд България АД са декларирали или 
изявили по какъвто и да било начин конкретни намерения за продажба или покупка на акции на 
Емитента след допускането им до търговия на организирания от Варшавската фондова борса 
Главен пазар на акции. Същите обаче си запазват правото да купуват или продават акции на 
дружеството в съответствие с търсенето и предлагането на борсата във Варшава и при наличието 
на подходящи пазарни условия за това. 

 
d. Разводняване  

Акциите на Еврохолд България АД са предмет на допускане до търговия на регулиран пазар и 
съответно няма да се реализират постъпления от това действие. В този случай не съществува риск 
от разводняване на капитала на дружеството. Условията за търговия за всички инвеститори ще са 
еднакви и определянето на цената на сключване на сделките ще зависи от желанията на 
пазарните участници, които ще дадат пазарната стойност на Дружеството. 

 
e. Разноски във връзка с допускането до търговия 

Еврохолд България АД очаква, че разходите от листването на акциите му за търговия, ще възлязат 
приблизително на PLN 210 000  (двеста и десет хиляди полски злоти), в това число таксата за 
одобрение на настоящия Проспект от КФН в размер на BGN 5000 (пет хиляди български лева)  
≈PLN 11 000 (единадесет хиляди полски злоти по курса на Националната банка на Полша към 
датата на Проспекта). 

Горепосочените разходи включват също така разходите по изготвянето на Проспекта, 
консултантските възнаграждения, първоначалната такса на Полския централен депозитар за 
регистриране на емисията, както и първоначалната такса на Варшавската фондова борса за 
допускане на акции до търговия на Главния пазар на акции 

Разходите за сметка на Еврохолд България АД, свързани с допускането на акциите на дружеството 
до търговия на организирания от Warsaw Stock Exchange Main List са следните: (i) регистрационна 
такса на полската депозитарна институция (Polish National Depositary of Securities) – 0.01% от 
стойността на акциите, но не по-малко от PLN 3,000 (три хиляди полски злоти) и не повече от PLN 
100,000 (сто хиляди полски злоти), (ii) такса за допускане на акции до търговия на Warsaw Stock 
Exchange – 0.03% от стойността на акциите, но не по-малко от PLN 8,000 (осем хиляди полски 
злоти) и не повече от PLN 96,000 (деветдесет и шест хиляди полски злоти). 

 
10. Допълнителна информация 

a. Акционерен капитал  
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Акционерен капитал 

Към датата на Проспекта капиталът на дружеството възлиза на 108 643 712 лева, разпределен в 
108 643 712 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, 
право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една. 

Всички акции на дружеството са от един и същи клас и са изцяло изплатени. Целият капитал на 
дружеството е заплатен с парични средства. Всички акции, емитирани от дружеството, са в 
обръщение. 

Акциите на Емитента са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова 
Борса – София АД с борсов код 4ЕН.  

Емитентът не е изкупувал, съответно не притежава собствени акции. 

Към 19.09.2011 г. 2,555 броя акции от капитала на Емитента се притежават от свързаното лице ЗД 
Евроинс АД. Акциите са с номинална стойност 1 лев всяка една и счетоводна стойност 3,755 лв. 
Към датата на проспекта няма други дъщерни дружества и/или свързани лица, които да 
притежават акции от капитала на Емитента. 

Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от 
Еврохолд България АД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на 
дружеството. 

Българското законодателство не урежда съществуването на уставен, но неемитиран капитал, 
следователно по отношение на Емитента не са налице права за придобиване и/ или задължения за 
уставен, но неемитиран капитал.  

Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски. 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, има висяща процедура по увеличаване на 
капитала на Емитента вж. раздел ХХІХ.3 „Информация за текуща подписка”, но извън тази 
процедура не са налице права за придобиване на акции, с изключение на тези, които ще бъдат 
издадени след одобрението на проспекта за първично публично предлагане на ценни книжа по 
текущото увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор. 

Не са предприемани действия от Емитента във връзка с издаването на варанти, конвертируеми и 
обменяеми ценни книжа или права. 

Органът, който е компетентен да взема решения във връзка с увеличение на капитала на Емитента 
е общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 13, ал. 5 от Устава на Емитента, Управителният 
съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400,000,000 
(четиристотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър 
на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30. 06. 2011 г., 
при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, 
както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на Емитента или върху капитала на други 
дружества от Групата на Еврохолд България АД, както и спрямо които да има поет ангажимент под 
условие или безусловно да им бъдат издадени в тяхна полза подобни опции. 

Промяна на акционерния капитал 

Еврохолд България АД е учредено на 12.12.2006г. с капитал в размер на 50 002 586 лева, 
разпределен в 50 002 586 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с 
право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен 
дял, с номинална стойност 1 лев всяка една. Капиталът на дружеството е формиран в резултат на 
сливане без ликвидация на “Еврохолд” АД и “Старком холдинг” АД. Размерът на капитала е 
определен в Договора за преобразуване, одобрен от общите събрания на акционерите на 
сливащите се дружества. 

В периода май – юни 2007 г. “Еврохолд България” АД проведе успешно подписка за увеличение на 
капитала чрез издаване на нови 12 500 646 броя акции с номинална стойност 1.00 лв. и 
емисионна стойност 3.35 лв. всяка. В хода на подписката са издадени 50 002 586 броя права, 
всяко, от които дава право за покупка на 0.25 нови акции. Общият размер на записаните и 
заплатени акции достигна 12 495 050 или 99.96 % от предложеното количество. След 
приключване на описаното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 62 497 636 лева, 
разпределен в 62 497 636 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с 
право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка 
една. 
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В периода март – май 2011 г., с решение на Управителния съвет на “Еврохолд България” АД, на 
основание правомощието, предоставено му по силата на чл. 13, ал. 5 от устава на дружеството, 
капиталът на “Еврохолд България” АД беше увеличен посредством издаването на 46 146 076 нови 
акции, с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв. всяка. Дружеството издаде 62 
497 636 права като съотношението брой права/ нови акции беше 1/1. Бяха записани 46 146 076 
акции или 73.84% от количеството предложено за записване. Към датата на Проспекта капиталът 
на дружеството възлиза на 108 643 712 лева, разпределен в 108 643 712 броя обикновени, 
поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, право на дивидент и 
ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една.  

На 27.07.2011 г. Управителният съвет на Емитента, на основание правомощието си, дадено му по 
силата на чл. 13, ал. 5 от Устава във връзка с приложимите разпоредби от ТЗ и ЗППЦК, взе 
решение за увеличение на капитала на “Еврохолд България” АД. Към датата на настоящия 
проспект е налице висяща процедура по увеличение капитала на Емитента. Очаква се до края на 
септември 2011 г. Комисията за финансов надзор да одобри проспект за първично публично 
предлагане на 36 214 570 броя нови обикновени, поименни, непривилегировани, безналични 
акции, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев 
всяка една.  

По отношение на Емитента са неприложими действия, които биха довели до промяна в правата на 
държателите на акции. 

В Устава и/ или във вътрешните правилници на Емитента не са налице разпоредби, които биха 
довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на Емитента. 

В Устава и/ или във вътрешните правилници на Емитента не са налице разпоредби, които 
управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена.  

В Устава на Емитента не са налице разпоредби, които да определят по-строги правила, от тези, 
които се изискват от закона, за промени в капитала на Емитента. 

 

Капиталови резерви 

Еврохолд България АД образува фонд “Резервен”. Източници на фонд “Резервен” са: 

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 
1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава; 

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при 
издаването им; 

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им 
предимства за акциите; 

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание. 

Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба или 
за покриване на загуби от предходната година. Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 
1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде 
използван и за увеличаване на капитала. 

 
b. Устав и учредителен договор 

Еврохолд България АД е публично дружество и неговият устав е съобразен с изискванията на 
ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. Посочената по-долу информация относно 
устава на Емитента също е съобразена с действащото българско законодателство.  

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Устава на дружеството, Еврохолд България АД е с предмет на дейност: 
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, 
придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, 
финансиране на дружества, в които дружеството участва. 

Органите на управление на дружеството са общо събрание на акционерите, Надзорен и 
Управителен съвет (чл. 19 от Устава).  
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Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и се състои от всички 
акционери с право на глас. В компетенциите на общото събрание на акционерите (ОСА) са 
ключови решения за дейността на холдинга като: вземане на решение за изменяне и допълване на 
устава; преобразуване и прекратяване на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; 
избиране на членове на Надзорния съвет и др. 

Съгласно чл. 21, ал. 1 от устава общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно 
на редовно заседание от Управителния съвет. Управителният съвет и Надзорният съвет могат да 
поискат свикване на ОСА и на извънредно заседание: по собствена преценка; когато загубите 
надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала и в други законоустановени случаи. 

Съгласно същия член на устава, и съобразно чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание на 
акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават 
акции, представляващи най – малко 5 на сто от капитала на Емитента. В случай, че Управителният 
съвет не свика ОСА в едномесечен срок или ако ОСА не се проведе в тримесечен срок от 
заявяване на искането окръжния съд свиква ОСА или овластява акционерите поискали свикването 
или техен представител да свика събранието.  

Съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто 
от капитала на Емитента (без оглед на времетраенето, в което ги притежават и без предварително 
да са отправяли такова искане до Управителния съвет на дружеството) могат да искат от окръжния 
съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание 
по определен от тях дневен ред, като съдът следва се произнесе незабавно по искането.  

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Емитента, 
могат да искат и включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в 
дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ. 

Свикването на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския 
регистър, по реда, предвиден в чл. 22 и 23 от Устава на Емитента. 

Разпоредбите от устава на Емитента, касаещи Управителния съвет и Надзорния съвет са посочени 
подробно в т. XXІ. 3 по-долу от настоящия документ. 

Акциите на дружеството са от един клас, а именно обикновени, поименни, безналични. 
Номиналната стойност на една акция е 1.00 (един) лев. Всяка акция дава на своя притежател 
право на 1 (един) глас в ОСА; право на дивидент (част от печалбата на дружеството) и право на 
ликвидационен дял. Освен това съгласно чл. 11, ал. 3 от устава всеки акционер има право да 
придобие с предимство част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала; да се 
запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание; да упълномощи 
друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството; да бъде избиран в ръководните 
органи на дружеството и да упражнява всички други права, предоставени му от българското 
право. 

Съгласно чл. 64, ал.1 от Устава на дружеството, дивиденти се разпределят и изплащат веднъж 
годишно само при наличието на следните условия: изтичане на съответната финансова година; 
наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година; остатък от печалбата 
след заделяне на необходимите средства за фонд “Резервен” и за другите, предвидени от закона 
направления; решение на общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от 
нея, и в частност за разпределяне на дивиденти и за определяне на техния размер. Дивидентите 
се разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции. Право да получат 
дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-
ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето 
решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащане на 
гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по 
изплащане на дивидента са за сметка на дружеството 

Търговията с акциите на дружеството и тяхното прехвърляне се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по неговото прилагане, 
Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД и Правилника на Централен 
депозитар АД, като в устава на Емитента не са предвидени ограничения относно свободната 
прехвърляемост на неговите акции. Издаването и разпореждането с акции на Емитента, като 
безналични ценни книжа, има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД.  

Уставът на дружеството не съдържа разпоредби, които установяват праг на собственост, над който 
акционерната собственост трябва да бъде оповестена, както и разпоредби, които биха довели до 
забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на Емитента. 
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c. Документи, които са налице за проверка 

 
По време на периода на валидност ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С 
ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, останалите части на проспекта, учредителния 
договор и устава на емитента, всички писма, доклади и други документи, историческа 
финансова информация, оценки и отчети, както и с другите документи, към които те 
препращат, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТА ЗА 
ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА и по целия проспект  В ОФИСА НА: 

 

гр. София 1797, бул. “Христофор Колумб” № 43. 

Тел.:  (+359 2) 965 16 53;  

Факс: (+359 2) 965 16 52 

Лица за контакт: Галя Георгиева, от 9.30 – 17.00 

e-mail: g_georgieva@eurohold.bg 
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СЕКЦИЯ ВТОРА – РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

I. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: 

В годишните одитирани консолидирани отчети на Еврохолд България АД за 2010 г. е извършена 
промяна в начина на представяне на приходите и разходите по метода по функционално 
предназначение. Представената в същия отчет съпоставима информация за 2009 г. е 
прекласифицирана съобразно основните групи приходи и разходи на застрахователната, 
лизинговата и автомобилната група, на основните групи приходи и разходи на дейността на 
финансово-инвестиционни услуги, инвестиционни имоти и на дружеството-майка. През 2010 г. 
Еврохолд България АД продаде нестратегическите си инвестиции от производствената си дейност, 
в резултат на което нетният резултат от приходите и разходите на производствените дружества за 
2009 г. са прекласифицирани в ред нетен резултат от преустановена дейност. За съпоставимост на 
консолидираната историческа финансова информация, предоставена в настоящия Проспект, 
данните от годишните одитирани финансови отчети за 2008 г. също са прекласифицирани по 
метода по функционално предназначение на приходите и разходите и са показани в допълнителна 
колона указана със символ „*”. 

 

Информация от одитираните консолидирани финансови отчети за 2008 и 2009 г. на Еврохолд 
България АД преди рекласификация: 

 

в хил. лв. 

 

Номер на 
бележка 
във фин. 
отчети 

 

2008 

 

 

2009 

 

    

Приходи от застраховане и здравноосигуряване 3 227,120 250,237 

Разходи за застраховане и здравноосигуряване 4 -247,398 -254,398 

Нетна печалба от застраховане и здравноосигуряване   -20,278 -4,161 

    

Приходи от финансови услуги 5 28,591 27,830 

Разходи за финансови услуги 6 -28,911 -25,649 

Нетна печалба от финансови услуги  -320 2,181 

    

Приходи от продажба на автомобили 7 89,293 82,843 

Разходи за продажба на автомобили 8 -85,180 -81,507 

Нетна печалба от продажба  на автомобили  4,113 1,336 

    

Приходи от услуги-недвижими имоти 9 2,389 1,162 

Разходи за услуги-недвижими имоти 10 -2,278 -2,473 

Нетна печалба от услуги -недвижими имоти  111 -1,311 

    

Приходи от продажба на продукция 11 20,080 17,097 

Разходи за продажба на продукция 12 -18,205 -15,499 

Нетна печалба от продажба на продукция  1,875 1,598 

    

Финансови приходи 13 5,138 13,211 

Финансови разходи 14 -9,657 -5,700 

Нетни финансови приходи  -4,519 7,511 
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Приходи на дружеството -майка 15 39,174 13,718 

Разходи на дружеството -майка 16 -7,399 -12,160 

Нетна печалба на дружеството-майка  31,775 1,558 

    

Други приходи/разходи 17 -2,552 34 

Разходи за амортизации 18 -6,438 -9,422 

    

Дял от печалбата на асоциирани предприятия 19 561 560 

    

Печалба/(загуба) преди данъчно облагане  4,328 -116 

    

Разходи за данък печалба 20 -466 -1,003 

Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 21 262 340 

    

Нетна печалба (загуба) за годината 45 4,124 -779 

 

В таблицата е представена информация от консолидирания отчет за доходите на Еврохолд 
България АД, която е одитирана от СПО БДО България ООД към края на отчетните периоди на 
2008 и 2009 г. В тези консолидирани отчети за доходите и съответните бележки са представени и 
групирани приходите и разходите на Групата по тяхната икономическа същност (по съдържание на 
разходите и приходите). За достъп до отчетите за 2008 и 2009 г. моля посетете www.eurohold.bg. 

 

Информация от консолидирани финансови отчети за 2008 и 2009 г. на Еврохолд България АД след 
рекласификация съобразно одитирания консолидиран отчета за 2010г.: 

 

в хил. лв. 

 

Номер на 
бележка 
във фин. 
отчети 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

Приходи от  оперативна дейност 3 231,915 259,954 269,822 

Приходи от застраховане 5 87,119 89,064 102,979 

Приходи от автомобилна дейност 6 16,042 17,794 14,293 

Приходи от лизингова дейност 8 12,549 10,036 9,822 

Приходи от финансово-инвестиционна дейност 11 39,071 13,715 14,187 

Приходи от дейността на дружеството майка 10 2,182 1,012 3,547 

Приходи от услуги с недвижими имоти   388,878 391,575 414,650 

     

Разходи за оперативна дейност  4    

Разходи за застраховане   -256,234 -236,862 -248,030 

Отчетна стойност на продадени автомобили и резервни части 7 -74,648 -59,645 -72,091 

Финансови разходи на лизингова дейност 9 -12,890 -11,611 -11,734 

Финансови разходи на финансово-инвестиционна дейност 12 -10,587 -8,143 -8,243 

Финансови разходи от дейността на дружеството майка   -5,537 -10,059 -8,032 

   -359,896 -326,320 -348,130 

     

Брутна печалба   28,982 65,255 66,520 

         

Други приходи/разходи 13 -49 -829 -1,292 
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Други разходи за дейността 14 -17,442 -53,719 -52,615 

Дял от нетния резултат на асоциирани предприятия 21 561 560 1,072 

         

Печалба преди лихви, амортизации и данъци   12,052 11,267 13,685 

      

Финансови разходи 15 -2,010 -3,379 -3,437 

Финансови приходи 16 214 353 87 

Ефекти от валутни операции 22 -22 -124 -11 

      

Печалба преди амортизации и данъци   10,234 8,117 10,324 

         

Разходи за амортизация 17 -4,790 -7,779 -9,117 

      

Печалба преди данъци   5,444 338 1,207 

     

Разходи за данъци 18 -160 -620 -7 

     

Нетен резултат от продължаваща дейност   5,284 -282 1,200 

Нетен резултат от преустановена дейност 20 -1160 -497 -342 

          

Нетен резултат за периода   4124 -779 858 

 

През 2010 г. Еврохолд България АД променя начина на представяне на информацията в Отчета за 
доходите по така наречения метод на разходите по функционално предназначение или 
„себестойност на продажбите” и групира разходите според тяхната функция като част от 
себестойността на продажбите, разходите за продажба или административна дейност. Групата 
счита, че този метод осигурява по-значима информация на потребителите, отколкото 
класифицирането по съдържание на разходите. За повишаване на съпоставимостта на 
информацията между периодите и подпомагане на потребителите при вземане на икономически 
решения Групата рекласифицира сравнителната информация. Рекласифицираната информация за 
2008 г. и 2009 г. е представена в таблицата по-горе заедно с консолидирания отчет за доходите 
на Еврохолд България АД за 2010 г. Подробно описание на стойностите, които са обект на 
рекласификация за 2009 г. е представено в бележка 47 от консолидирания финансов отчет за 
2010 г. Описанието на прекласифицираните стойности за 2008 г. може да се види от Справка за 
извършените рекласификации на отделни компоненти от консолидирания отчет за доходите за 
2008 г. За достъп до отчета за 2010 и Справката за 2008 г. моля посетете www.eurohold.bg.  

В следващите таблици са представени основни ключови показатели от одитираните годишни 
консолидирани финансови отчети на Еврохолд България АД за периода 2008 – 2010 г., както и от 
междинните консолидирани финансови отчети за първо шестмесечие до 30 юни на 2010 и 2011 г. 
съответно. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите международни 
счетоводни стандарти. Годишната финансова информация е представена на база на одитираните 
финансови отчети.  

 

Данни от консолидирани отчети на Еврохолд България АД: 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2008* 2009* Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст 

Общо приходи от дейността 412,346 389,880 392,833 0.76% 416,132 5.93% 194,174 180,111 -7.24% 

Приходи от преустановени 
дейности 

- 22,466 19,030 -15.29% 10,810 -43.19% 12,225 - -100.00% 

Общо приходи за периода 412,346 412,346 411,863 -0.12% 426,942 3.66% 206,399 180,111 -12.74% 
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Печалба/загуба за годината 4,124 4,124 -779 -118.89% 858 210.14% -5,119 -371 92.75% 

Печалба/загуба 
принадлежаща на Групата 

8,451 8,451 1,293 -84.70% 2,491 92.65% -4,697 -417 91.12% 

Нетна печалба/загуба на 
акция (лв.) 

0.14 0.14 0.02 -84.70% 0.04 92.65% -0.08 0.00 94.89% 

                   *** 

Сума на активите 705,758 705,758 668,124 -5.33% 603,910 -9.61% 658,749 614,850 1.81% 

Нетни активи 188,416 188,416 229,808 21.97% 207,304 -9.79% 226,460 242,784 17.11% 

Акционерен капитал** 62,239 62,239 59,819 -3.89% 59,193 -1.05% 62,498 108,640 83.54% 

Брой акции (хил. бр.) 62,498 62,498 62,498 0.00% 62,498 0.00% 62,498 108,644 73.84% 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 37 

**Сумата на акционерния капитал е намалена със стойността на притежаваните от дъщерните дружества акции 

***Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г.  

Консолидираните приходи от дейността на Групата към 30 юни 2011 г. са на стойност 180,111 хил. 
лв., а за същия период на 2010 г. са в размер на 206,399 хил. лв. Основната причина за 
реализирания спад от 12,7% на приходите се дължи на приходите от преустановените дейности 
възлизащи на 12,225 хил. лв. Друга причина за реализирания спад на приходите е  на 
намалението още през първо тримесечие на настоящата година на записаните премии по 
застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите в Румъния, което е следствие от 
намаляване на цените на пазара в Румъния и ориентиране на застрахователната компания към 
немоторните застраховки. Групата отчита загуба за периода в размер на 0,4 милиона лева спрямо 
загуба от 4.7 милиона лева за съпоставимия период на предходната година. 

389,880 392,833
416,132

194,174
180,111

2008* 2009 2010 30.6.2010 30.6.2011

Консолидирани приходи от 
продължаващи дейности (хил. лв.)

8,451   

1,293   

2,491   
-4,697   -417   

2008 2009 2010 30.6.2010 30.6.2011

Консолидиран резултат 
принадлежащ на Групата (хил. лв.)

 

За първото полугодие на 2011 г. Еврохолд България АД намалява консолидираната загуба 11 пъти. 
Консолидираният финансов резултат за Групата на Емитента към 30 юни 2011 г. е загуба в размер 
на 417 хил. лв., като за съпоставимия период на 2010 г. Групата отчита консолидирана загуба в 
размер на 4,697 хил. лв. За сравнение през 2010 г. Групата отчита печалба в размер на 2,491 хил. 
лв., спрямо 1,293 хил. лв. печалба за 2009 г. 

Продажбата на нестратегическите активи оказва влияние и върху консолидираната сума на 
активите. Към 2010 г. консолидираната сума на нетните активи също намалява спрямо 2009 г. с 
близо 10%. През последните два отчетни периода 31.12.2010 г. и 30.06.2011 г. при 
консолидираната сума на активите се наблюдава лек ръст от близо 2% докато консолидираната 
сума на нетните активи нараства с над 17%. 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
41

705,758   

668,124   

603,910   

658,749   

614,850   

2008 2009 2010 30.6.2010 30.6.2011

Консолидирана сума на активите 
(хил. лв.)

188,416   

229,808   
207,304   

226,460   
242,784   

2008 2009 2010 30.6.2010 30.6.2011

Консолидирана сума на нетните 
активи (хил. лв.)

 

По-долу са представени ключови данни за основните бизнес направления на  Еврохолд България 
АД, характерни за развитието на Групата в исторически план - „Застраховане”, „Лизинг”,  
„Автомобили”, „Инвестиционно посредничество”, „Недвижими имоти” и „Производство”. 

Резултатите от дейността на направление “Финанси” са разгледани отделно по подразделения 
„Застраховане”, „Лизинг” и „Финансово посредничество”, поради специфичната счетоводната 
отчетност на дружествата. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление Застраховане: 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст* 

ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП AД 
(застраховане и здравно осигуряване) 

Записани премии 186,780 222,536 19.14% 233,455   4.91% 126,241 95,378 -24.45%

Изплатени обезщетения -71,620 -115,424 61.16% -136,586   -18.33% -73,181 -61,849 -15.48%

Аквизиционни разходи -40,518 -56,942 40.54% -63,943   -12.29% -30,767 -26,263 -14.64%

Отстъпени премии на 
презастрахователи 

-29,928 -17,798 -40.53% -16,517   7.20% -4,144 -2,264 -45.37%

Промяна в брутния размер на 
пренос премийния резерв 

-34,479 -440 -98.72% -808   -83.64% -15,028 3,001 119.97%

Промяна в брутната сума на 
резерва за предстоящи 
плащания 

-20,161 -14,974 -25.73% -7,712   48.50% 4,606 -2,337 -150.74%

Административни разходи -24,340 -25,442 4.53% -20,568   19.16% -8,259 -8,431 2.08%

Нетна печалба/загуба -21,760 -5,119 76.48% -3,571   30.24% -1,220   -385   -68.44%

Собствен капитал 258,942 252,204 -2.60% 247,324   -1.93% 250,279 246,518 -0.33%

Технически резерви 110,868 119,429 7.72% 126,684   6.07% 121,460 126,623 -0.05%

Други пасиви 19,344 13,244 -31.53% 9,025   -31.86% 14,161 9,721 7.71%

*Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление лизинг: 

ЕВРОЛИЙЗ ГРУП 
(лизинг на автомобили) 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст* 

Лизинговани автомобили 6,115 7,900 29.19% 6,718   -14.96% 6,709 6,741 0.48% 

Нетна печалба 350 2,788 696.57% 345   -87.63% 1088 133 -87.78% 

Лизингов портфейл 152,286 127,487 -16.28% 110,006   -13.71% 120,458 103,318 -6.08% 

Парични средства 2,558 2,488 -2.74% 3,464   39.23% 2,603 2,112 -39.03% 

Собствен капитал 15,820 18,721 18.34% 19,353   3.38% 19,843 22,814 17.88% 
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Дългосрочни пасиви 159,336 146,840 -7.84% 124,161   -15.44% 134,970 110,653 -10.88% 

Краткосрочни пасиви 18,506 6,601 -64.33% 4,582   -30.59% 5,976 8,559 86.80% 

*Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление инвестиционно посредничество: 

ЕВРО-ФИНАНС АД 
(инвестиционно посредничество) 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст* 

Приходи от финансови услуги 12,603 10,331 -18.03% 10,240   -0.88% 4,446 7,114 60.01% 

Нетна печалба 252 260 3.17% 713   174.23% 168 252 50.00% 

Собствен капитал 15,837 15,844 0.04% 16,297   2.86% 15,752 15,836 -2.83% 

*Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление Автомобили: 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст* 

Приходи от продажби 94,022 86,663 -7.83%     
101,471   17.09% 

51,125 52,524 2.74% 

EBITDA 6,442 11,845 83.87%        
12,404   4.72% 

2,634   3,612 37.12% 

Нетна печалба 1,818 3,098 70.41%             
572 -81.54% 

-3,012 -999 66.83% 

Общо активи, в т..ч:  46,780 101,163 116.25%        
99,262   -1.88% 

101,740 101,549 2.30% 

ДМА 17,840 34,882 95.53%        
39,110   12.12% 

45,435 39,744 1.62% 

Стоки на склад 17,674 27,007 52.81%        
16,745   -38.00% 

26,460 16,357 -2.32% 

Парични средства 2,380 2,468 3.70%          
1,663   -32.62% 

3,072 1,412 -15.09% 

Собствен капитал 8,058 14,533 80.35%          
7,443   -48.79% 

10,524 6,444 -13.42% 

Нетекущи пасиви 8,642 39,813 360.69%        
56,046   40.77% 

45,453 57,134 1.94% 

Текущи пасиви 30,080 49,223 63.64%        
35,773   -27.32% 

45,763 37,971 6.14% 

*Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление Недвижими имоти : 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст* 

Приходи от продажби 3,140 3,085 -1.75% 8,574   177.93% 2,885 2,978 3.22% 

EBITDA 827 764 -7.62% 1,620   112.04% -363 -167 53.99% 

Нетна печалба -53 -295 456.60% 305   203.39% -809 -590 27.07% 

Общо активи, в т..ч:  14,616 30,878 111.26% 13,529   -56.19% 13,263 14,037 3.75% 

ДМА 12,293 11,199 -8.90% 12,144   8.44% 11,236 11,201 -7.77% 

Парични средства 41 118 187.80% 50   -57.63% 44 54 8.00% 

Собствен капитал 2,703 4,402 62.86% -750   -117.04% 41 -1,341 78.80% 
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Нетекущи пасиви 6,368 10,201 60.19% 13,133   28.74% 12,167 14,452 10.04% 

Текущи пасиви 5,545 16,275 193.51% 1,146   -92.96% 1,055 926 -19.20% 

*Ръстът на балансовите позиции е за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

 

Данни от консолидираните отчети на направление Производство* : 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010 30.6.2011 Ръст 

Приходи от продажби 20,720 17,733 -14.42% 11,116   -37.31% -     -     -     

EBITDA 2,492 2,093 -16.01% 783   -62.59% -     -     -     

Нетна печалба -121 74 161.16% -281   -479.73% -     -     -     

Общо активи, в т..ч:  37,226 29,220 -21.51% -     -100.00% - -     -     

ДМА 16,060 11,610 -27.71% -     -100.00% -     -     -     

Парични средства 1,212 649 -46.45% -     -100.00% -     -     -     

Собствен капитал 14,138 12,033 -14.89% -     -100.00% -     -     -     

Нетекущи пасиви 11,143 6,016 -46.01% -     -100.00% -     -     -     

Текущи пасиви 11,375 11,171 -1.79% -     -100.00% -     -     -     

* Всички дружества от направения „Производство” са продадени към 30.09.2010 г. 

 

Резултати по сектори неповлияни от ефектите на консолидацията: 

(хил. лв.) 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

ПРИХОДИ 

Застраховане и здравноосигуряване 234,326 264,489     273,297   137,168 112,594 

Финансов сектор 31,490 31,015       29,220   13,081 14,813 

Автомобилен сектор 94,185 94,787     109,582   49,126 52,851 

Недвижими имоти 3,237 3,429         8,617   2,895 2,992 

Производствен сектор 21,332 20,348       11,322   12,814 - 

Дейност на компанията-майка, вкл. получени 
дивиденти 

42,874 17,253       16,669   
1502 5,261 

Общо  приходи: 427,444 431,321     448,707   216,585 188,511 

РАЗХОДИ 

Застраховане и здравноосигуряване 260,713 270,624     277,587   138,388 112,979 

Финансов сектор 30,634 27,957       28,286   11,825 14,428 

Автомобилен сектор 92,129 91,766     109,010   52,010 53,850 

Недвижими имоти 3,299 3,724         8,312   3,704 3,582 

Производствен сектор 21,409 20,291       11,662   11,178 - 

Дейност на компанията-майка 17,838 15,200       12,691   4,759 3,749 

Общо разходи: 426,022 429,562     447,548   221,864 188,588 

ПЕЧАЛБА 

Застраховане и здравноосигуряване -26,387 -6,135 -4,290   -1,220 -385 

Финансов сектор 712 3,058             934   1,256 385 

Автомобилен сектор 1,818 3,021             572   -2,884 -999 

Недвижими имоти -53 -295             305   -809 -590 

Производствен сектор -121 57 -340   1,635 0 

Дейност на компанията-майка 22,099 2,053         3,978   -3,257 1,512 
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Общо печалба: -1,932 1,759         1,159   -5,279 -77 
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II. РИСКОВИ ФАКТОРИ 

Преди да вземат решение да инвестират в акции(Предлаганите Акции) на Еврохолд, потенциалните 

инвеститори трябва внимателно да анализират рисковите фактори, описани в този раздел, като 

неразделна част от останалата информация в Проспекта. Ако някой от рисковете настъпи дори 

частично или в комбинация с други рискови фактори или обстоятелства, това може да има 

значителен негативен ефект върху дейността на Емитента, резултатите от неговите операции или 

финансово състояние. Ако това доведе до намаляване на пазарната цена на акциите, инвеститорите 

могат да загубят частично или напълно своите инвестиции. Допълнителни рискове и други 

несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени към датата на 

Проспекта, също могат да окажат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Еврохолд, 

резултатите от операциите или финансовото му състояние. 

 

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че бъдещите резултати от дейността на Емитента 

могат съществено да се различават от минали резултати като следствие настъпване на описаните 

рискове, или множество други рискови фактори. 

*** 

Рискът може да бъде, както заплаха за финансовото здраве на компанията, така и възможност за 
постигане на конкурентно предимство. Рискът, свързан с инвестиция, оказва влияние върху 
стойността на даден актив. Прието е във финансовата теория и практика рискът да се дели на две 
основни групи – несистематичен (диверсифицируем) и систематичен (недиверсифицируем). 

 

Рискът, характеризиращ специфичната изложеност на фирмата на определени видове риск се 
нарича несистематичен (специфичен за фирмата). Например: риск, свързан с управлението и 
стратегията за развитие на компанията; рискове, свързани със структурата на компанията; риск от 
промяна в нормативната уредба, касаеща дейността на компанията; риск, свързан с привличането и 
задържането на квалифицирани кадри и т.н.   

 

Другата група рискове са тези, които проникват в цялата икономика и се отразяват на всички 
фирми, т. нар. систематичен (пазарен) риск. Например, повишаването на лихвените нива ще се 
отрази на всички, макар и в различна степен.  

 

Има и рискове, които в зависимост от обхвата си могат да бъдат както специфични, така и пазарни. 
Най-общото определение за риска е, че той представлява нежелано отклонение на резултатите от 
дадено събитие спрямо първоначалните очаквания. 

 

Реда на изброяване на рисковете по-долу не е индикативен за тяхната значимост или степен на 
влияние върху бъдещите финансови резултати и състояние на Групата. 

 

1. Систематични рискове 

 

Влияние на световната икономическа криза 

Световната икономическа криза, започнала през 2007 г., доведе в много държави по света (вкл. 
САЩ, страните от ЕС, Русия и Япония) до сериозен спад на икономическото развитие и увеличаване 
на безработицата, ограничен достъп до финансов ресурс и сериозен спад в цените на финансовите 
активи в световен мащаб. Финансовата криза, също така, оказа много негативно влияние върху 
глобалния финансов пазар като цяло, изразяващо се в недоверие от страна на инвеститорите във 
финансовите пазари и намаляване на инвестициите във финансови инструменти. В резултат на това 
компаниите от финансовия сектор изпаднаха в състояние трудно да поддържат ликвидност и да 
набират капитал. 
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Не може да се твърди със сигурност, че едно бъдещо влошаване на бизнес климата няма да доведе 
до ново увеличаване на безработицата и намаляване на доходите на населението на Балканите 
(България, Румъния, Македония и Сърбия), което от своя страна да се изрази в занижаване на 
потреблението. Ниските нива на потребление биха оказали влияние върху продажбите на 
компаниите в групата на Емитента. 

Бъдещото влошаване на бизнес климата и липсата на сигурност по отношение на тенденциите на 
глобалния финансов пазар и в частност на балканските финансови пазари, може също да окаже 
неблагоприятно влияние върху перспективите за развитие на Емитента, неговите резултати и 
финансовото състояние. 

 

Риск произтичащ от общата макроикономическа, политическа и социална система и 
правителствените политики 

Макроикономическата ситуация и икономическия растеж на Балканите (България, Румъния, 
Македония и Сърбия) са от основно значение за развитието на Групата, като в това число влизат и 
държаните политики на съответните страни и в частност регулациите и решенията взети от 
съответните Централни Банки, които влияят на монетарната и лихвената политика, на валутните 
курсове, данъците, БВП, инфлация, бюджетен дефицит и външен дълг, процента на безработица и 
структурата на доходите. 

Промените в демографската структура, смъртност или заболеваемост са също важни елементи, 
които засягат развитието на Групата.  Изброените външни фактори, както и други неблагоприятни 
политически, военни или дипломатически фактори, водещи до социална нестабилност може да 
доведат до ограничаване на потребителските разходи, включително ограничаване на средствата 
насочени за застрахователни полици, купуване на кола и лизинг. 

В резултат, брутните записани премии в застрахователния бизнес могат да се понижат и клиенти да 
прекъснат вече действащи полици, да забавят покупката на нови автомобили и съответните 
договори за лизингово финансиране. Всяко влошаване на макроикономическите параметри в 
региона може да повлияе неблагоприятно на продажбите в застраховането, продажбите на 
автомобили и сключването на нови лизингови договори. Следователно, съществува риск, че ако 
бизнес средата като цяло се влоши, продажбите на Групата може да са по-ниски от първоначално 
планираното. Също така, общите промени в политиката на правителството и регулаторните системи 
може да доведе до увеличаване на оперативните разходи на Групата и на капиталовите 
изисквания. Ако факторите описани по-горе се материализират, изцяло или частично, то те биха 
могли да имат значително негативно влияние и последствия за перспективите на Групата, 
резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Политически риск 

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа 
дестабилизация, промени в принципите на управление, в законодателството и икономическата 
политика. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна 
посока на водената от правителството дългосрочна политика. В резултат възниква опасност от 
негативни промени в бизнес климата.  

Дългосрочният политически климат на Балканите (България, Македония, Румъния и Сърбия) е 
стабилен и не предполага големи рискове за бъдещата икономическа политика на страните.  
Евроинтеграция на страните от региона и последователността им външната и вътрешната политика 
гарантират липсата на сътресения и значителни промени в провежданата политика в бъдеще.  

 

Кредитен риск на държавата  

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни рейтинги 
на България, Румъния, Македония и Сърбия. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат 
до по-високи лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това 
число и на Компанията. 

 

В сравнение със сравними страни, основните кредитни агенции дават положителни оценки на 
страните от региона по време на настоящата криза, благодарение на стабилната фискална 
политика и структурните реформи. Най-добър пример за дисциплинирана фискална политика е 
повишения кредитен рейтинг на България в края на юли 2011 от Moody’s на Baa – най-високия 
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кредитен рейтинг на Балканите.  Политиките, които в дългосрочен план ще запазят тези стабилни 
фискални и параметри са: 

• Контролиране размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, 
поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение за държавата и 
обхващащи вътрешния и външния дълг; 

• Разработване и прилагане на политиката по управление на държавния дълг, чиято 
фундаментална същност цели осигуряване на безпрепятствено финансиране на бюджета и 
рефинансиране на дълга при минимално възможна цена в средно- и дългосрочен план и при 
оптимална степен на риск; 

• Разработване и прилагане емисионната политика, извършване на контрол върху сделките с 
ДЦК, издаването на разрешения за инвестиционно посредничество с ДЦК, както и 
провеждането на действия, насочени към развитието на ефективен, прозрачен и ликвиден 
местен пазар на държавен дълг; 

• Наблюдение обслужването на всички финансови задължения, за които е издадена гаранция 
от името и за сметка на държавата, както и обезпечаване на официалната информация за 
консолидирания държавен дълг, включващ държавния дълг, дълга на общините и на 
социално-осигурителните фондове; 

• Идентифициране и наблюдение на възможните рискове, които могат да възникнат при 
изпълнението на набелязаните стратегически цели; 

• Предприемане на адекватни и навременни действия за минимизиране или избягване 
влиянието на идентифицираните рискове, както и на потенциалните им негативни ефекти. 

 

Инфлационен риск  

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост 
на инвестициите. Инфлацията може да повлияе върху размера на разходите на Емитента, тъй като 
сериозна част от пасивите на дружеството са лихвени. Тяхното обслужване е свързано с текущите 
лихвени нива, които отразяват и нивата на инфлация в страната. Затова поддържането на ниски 
инфлационни нива в страните където работи компанията се разглежда като значим фактор. 

Предвид това, всеки инвеститор би трябвало добре да осмисли и отчете както текущите нива на 
инфлационния риск, така и бъдещите възможности за неговото проявление.  

 

Валутен риск  

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. 

За България конкретно това е риск от преждевременен отказ от условията на Валутен борд при 
фиксиран курс на националната валута. Предвид приетата политика от страна на правителството и 
Централната банка, очакванията са за запазване на Валутния борд до приемането на страната в 
Еврозоната. 

В Румъния, Сърбия и Македония курсовете на валутите се определят от пазарните условия, като 
Централните Банки на държавите единствено интервенират и балансират краткосрочните 
флуктуации на валутните курсове, при появата на стресови ситуации причинени от еднократни 
външни фактори. 

Всяко значимо обезценяване на валутите в региона (България, Румъния, Сърбия и Македония) може 
да има значителен неблагоприятен ефект върху стопанските субекти в страната, включително 
върху Компанията. Риск съществува и тогава, когато приходите и разходите на една компания се 
формират в различни валути. 

 

Лихвен риск  

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в 
страната. Неговото влияние се изразява с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят 
вследствие на повишение на лихвените равнища, при които Емитентът финансира своята дейност. 
Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че 
основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата 
система като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на 
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различни източници на финансов ресурс. Типичен пример за проявлението на този риск е 
глобалната икономическа криза, предизвикана от ликвидни проблеми на големи ипотечни 
институции в САЩ и Европа. В резултат на кризата лихвените надбавки за кредитен риск бяха 
преосмислени и повишени в глобален мащаб. Ефектът от тази криза има осезателно проявление в 
Източна Европа и на Балканите, изразено в ограничаване свободния достъп до заемни средства. 

Повишаването на лихвите, при равни други условия, би се отразило върху цената на финансовия 
ресурс, използван от Емитента при реализиране на различни бизнес проекти. Също така, може да 
повлияе върху размера на разходите на компанията, тъй като не малка част от пасивите на 
дружеството са лихвени и тяхното обслужване е свързано с текущите лихвени нива. 

 

Нововъзникващи пазари  

Инвеститорите на нововъзникващи пазари, какъвто е България, Румъния, Македония и Сърбия, 
трябва да съзнават, че тези пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари. 
Освен това, неблагоприятното политическо или икономическо развитие в други държави би могло 
да има значително негативно влияние върху БВП на страните от региона, и икономиката им като 
цяло. Инвеститорите трябва да проявяват особено внимание при оценката на съществуващите 
рискове и трябва да вземат собствено решение дали при наличието на тези рискове, инвестирането 
в акциите на Компанията е подходящо за тях.  

Инвестирането в нововъзникващи пазари е подходящо единствено за опитни инвеститори, които 
напълно оценяват значението на посочените рискове. Инвеститорите трябва също да имат предвид, 
че условията на нововъзникващите пазари се променят бързо и следователно информацията, 
съдържаща се в този документ, може да стане неактуална относително бързо. 

 

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа  

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския пазар на ценни 
книжа, отколкото е налична за други пазари на ценни книжа. Има известна разлика в регулирането 
и надзора на българския пазар на ценни книжа, , в сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. 
Комисията за финансов надзор следи за разкриването на информация и спазването на другите 
регулативни стандарти на българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава 
наредби и указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни 
книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно да има по-
малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се 
предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на 
ценни книжа, което може да се отрази на цената на предлаганите ценни книжа. 

 

2. Несистематични рискове  

 

Рискове, свързани с дейността и структурата на Емитента 

Еврохолд България АД е холдингово дружество и евентуалното влошаване на оперативните 
резултати, финансовото състояние и перспективите за развитие на дъщерните му дружества, може 
да има негативен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на компанията.  

Доколкото дейността на Емитента е свързана с управление на активи на други дружества, същата 
не може да бъде отнесена към отделен сектор на националната икономика и е изложена на 
отрасловите рискове на дъщерните дружества. Най-общо, дружествата от групата на Еврохолд 
България АД оперират в два основни сектора: финансовия сектор (застраховане, лизинг, 
финансово посредничество) и сектора за продажба на автомобили. 

Основният риск, свързан с дейността на Еврохолд България АД е възможността за намаляване на 
приходите от продажби на дружествата, в които участва. Това оказва влияние върху получаваните 
дивиденти. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на приходите на дружеството, 
както и върху промяната на рентабилността.  

Дейността на дружествата от Холдинга се влияе неблагоприятно от непрекъснатия ръст на 
пазарните цени на горивата и електроенергията, които са предмет на международно търсене и 
предлагане и се определят от фактори извън техен контрол.  
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Най-голям риск е концентриран в застрахователното направление, където се генерира най-голяма 
част от приходите на групата.  Дружествата, които имат най-голям дял в приходите, съответно - във 
финансовите резултати на застрахователното направление, са опериращите на българския и на 
румънския пазар компании от групата на Евроинс. 

Основният риск в лизинговото направление се състои във възможността за осигуряване на 
приемлива цена на достатъчно финансови средства за разрастване на лизинговия портфейл. 
Водещото дружество на лизинговия подхолдинг Евролийз Ауто АД има издадени облигационни 
емисии, регистрирани за търговия на БФБ-София АД. Инвеститорите могат да се запознаят 
подборно с бизнес рисковете в сектора от проспекта на дружеството. 

Финансовото направление в групата е представено от инвестиционния посредник Евро-Финанс АД. 
Рискът в сектора на финансовото посредничество и управление на активи е свързан с високата 
волатилност на дълговите и капиталовите пазари, промените във финансовите настроения и 
инвестиционната култура на населението.  

Автомобилният подхолдинг Авто Юнион АД, който развива дейност само в България работи основно 
в сферата на продажба на нови автомобили, отдаване под наем (рент-а-кар услуги), гаранционно и 
следгаранционно обслужване на автомобили. Дейността е пряко зависима от наличието на 
разрешения и оторизации, които съответните производители на автомобили са предоставили на 
компаниите в групата на Авто Юнион. Прекратяването или отнемането на подобни права може 
рязко на намали продажбите на групата. Това е особено актуално в контекста на глобално 
преструктуриране на автомобилния бранш. Върху бизнес средата в автомобилния бранш влияят и 
чисто вътрешни фактори, свързани с покупателната способност на населението, достъпа до 
финансиране, бизнес настроенията, складовите наличности и други.  

Влошените резултати на едно или няколко дъщерни дружества би могло да доведе до влошаване на 
резултатите на консолидирана база. Това от своя страна е свързано и с цената на акциите на 
дружеството, тъй като пазарната цена на акциите отчита бизнес потенциала и активите на 
икономическата група като цяло.  

 

Рискове, свързани със стратегията за развитие на Емитента  

Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията, избрана от висшия 
мениджърски екип на компанията и неговите дъщерни дружества. Изборът на неподходяща 
стратегия може да доведе до значителни загуби.  

Еврохолд се стреми да управлява риска от стратегически грешки чрез непрекъснат мониторинг на 
различните етапи при изпълнението на своята пазарна стратегия и резултатите от нея. Това е от 
изключително значение, за да може да реагира своевременно, ако е необходима промяна на 
определен етап в плана за стратегическо развитие. Ненавременните или неуместни промени в 
стратегията също могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на компанията, 
оперативните резултати и финансовото му състояние. 

 

Рискове, свързани с управлението на Емитента 

Рисковете, свързани с управлението на дружеството са следните: 

• вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и ликвидността на 
фирмата както от висшия мениджърски състав, така и оперативните служители на холдинга; 

• невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти или 
липса на подходящо ръководство за конкретните проекти; 

• възможни технически грешки на единната управленска информационна система; 

• възможни грешки на системата за вътрешен контрол; 

• напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните 
качества; 

• риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до 
намаляване на общата рентабилност на компанията. 

 

Рискове, свързани с привличането и задържането на квалифицирани кадри  
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Изграждането на изцяло нови бизнес модели през последните години изисква специфична 
квалификация в екипа от служители, като конкуренцията между работодателите, допълнително 
ограничава и без това свития кръг от добре образовани и квалифицирани служители.  
Допълнително влияние оказва и демографската криза в страната – застаряващо население и ниска 
раждаемост. В резултат на тези и други фактори конкуренцията между работодателите е много 
сериозна. 

Бизнесът на Еврохолд е зависим в значителна степен от приноса на определен брой лица, членове 
на управителните и контролни органи, мениджъри от висше и средно управленско ниво на 
компанията-майка и дъщерните компании от основните бизнес направления. Няма сигурност, че 
тези ключови служители ще продължат да работят за Емитента и за в бъдеще. Успехът на 
компанията ще е относим и към способността й да задържа и мотивира тези лица. Невъзможността 
на компанията да поддържа достатъчно лоялен, опитен и квалифициран персонал за мениджърски, 
оперативни и технически позиции може да има неблагоприятен ефект върху дейността на 
икономическата група като цяло, оперативните й резултати, както и финансовото й състояние. 

 

Рискове, свързани с промени в нормативната уредба  

Резултатите на Групата са повлияни от промените в нормативната уредба, като това в най-голяма 
сила важи за застрахователните компании в България, Румъния, Македония и Сърбия. Промените в 
съответните държави са относими за всички застрахователни компании и затова е по-вероятно да 
повлияят върху крайната цена на застрахователните продукти, както и , отколкото върху печалбите 
на застрахователното направление. Възможността от по-радикални промени в регулаторната рамка 
във коя да е страна където компанията развива активна дейност може да има неблагоприятен 
ефект върху дейността на Компанията като цяло, оперативните й резултати, както и финансовото й 
състояние. 

 

Рискове, свързани с бъдещи придобивания и интеграцията им в структурата 

Към настоящия момент икономическата група на Еврохолд  развива операциите си основно в 
България, Румъния, Македония и Сърбия, чрез придобивания на дружества и активи. Емитентът 
очаква тези придобивания да продължат и занапред. Рискът за Групата се състои в несигурността 
относно това дали ще успее и за в бъдеще да идентифицира подходящи обекти на придобиване и 
инвестиционни възможности. От друга страна съществува несигурност по отношение на оценката на 
рентабилността на бъдещите придобивания на активи и дали ще доведат до съпоставими резултати 
с досега реализираните инвестиции. Също така, придобиванията и инвестициите са обект на редица 
рискове, включително възможни неблагоприятни ефекти върху резултатите от дейността на 
икономическата група като цяло, непредвидени събития, както и задължения и трудности при 
интегриране на дейностите. 

 

Финансов риск 

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за 
получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства. 
Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с 
които фирмата финансира дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то 
плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. 

Колкото по–голям е делът на дългосрочния дълг в сравнение със собствения капитал, толкова по–
голяма ще бъде вероятността от провал при изплащането на фиксираните задължения. 
Увеличението на стойността на този показател показва и увеличаване на финансовия риск. Друга 
група показатели се отнасят до потока от приходи, чрез който става възможно плащането на 
задълженията на фирмата. Показател, който може да се използва, е показателят за покритие на 
изплащаните фиксирани задължения (лихвите). Този показател показва колко пъти фиксираните 
лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди плащането на лихвите и облагането 
му с данъци. Същият дава добра индикация за способността на фирмата да изплаща дългосрочните 
си задължения. 

Приемливата или “нормалната” степен на финансовия риск зависи от бизнес риска. Ако за фирмата 
съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че инвеститорите биха били съгласни да 
поемат по–голям финансов риск и обратно. 
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Валутен риск  

Еврохолд оперира в няколко страни на Балканите (България, Румъния, Македония и Сърбия), като 
всяка една от държавите, освен България,  има свободно конвертируема валута, чиято относителна 
цена към другите валути се определя от свободните финансови пазари. В България от 1996 
местната валута е фиксирана към еврото.  Рязка промяна във макро-рамката на коя да е от 
страните където Компанията развива активна дейност могат да имат негативен ефект върху нейните 
консолидирани резултати. В крайна сметка обаче, Еврохолд отчита консолидираните си финансови 
резултати в България, в Български лева, които от своя страна са обвързани чрез фиксиран курс към 
еврото, което също променя своята стойност спрямо останалите глобални валути, но в значително 
по-малка степен е изложено на драстични флуктуации. 

 

Ликвиден риск  

Ликвидният риск е свързан с възможността Еврохолд България АД да не погаси в договорения 
размер и/или в срок свои задължения, когато те станат изискуеми. Наличието на добри финансови 
показатели за рентабилност и капитализация на дадено дружеството не са гарант за безпроблемно 
посрещане на текущите плащания. Ликвиден риск може да възникне и при забавени плащания от 
клиенти. 

Еврохолд България АД се стреми да минимизира този риск чрез оптимално управление на 
паричните потоци в самата група. Групата прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден 
ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да 
се реализират неприемливи загуби или да се накърни репутацията на отделните дружества и 
икономическата група като цяло. 

Дружествата правят финансово планиране, с което да посрещат изплащането на разходи и 
текущите си задължения за период от деветдесет дни, включително обслужването на финансовите 
задължения. Това финансово планиране минимизира или напълно изключва потенциалния ефект от 
възникването на извънредни обстоятелства. 

Ръководството на Емитента подкрепя усилията на дъщерните компании в групата за привличане на 
банкови ресурси за инвестиции и използване на възможностите, които дава този вид финансиране 
за осигуряване на оборотни средства. Обемите на тези привлечени средства се поддържат на 
определени нива и се разрешават след доказване на икономическата ефективност за всяко 
дружество. Политиката на ръководството е насочена към това да набира финансов ресурс от пазара 
под формата основно на дялови ценни книжа (акции) и дългови инструменти (облигации), които 
инвестира в дъщерните си дружества като им отпуска заеми, с които те да финансират свои 
проекти. Също така, участва в увеличенията на капитала им.я 

 

Риск от възможно осъществяване на сделки между дружествата в групата, условията на 
които се различават от пазарните, както и зависимостта от дейността на групата 

Взаимоотношенията със свързани лица произтичат по договори за временна финансова помощ на 
дъщерните дружества и по повод сделки свързани с обичайната търговска дейност на дъщерните 
компании. 

Рискът от възможно осъществяване на сделки между дружествата в Групата при условия които се 
различават от пазарните се изразява в поемане на риск за постигане на ниска доходност от 
предоставено вътрешно-групово финансиране. Друг риск, които може да бъде поет е при 
осъществяването на вътрешно-групови търговски сделки, да не бъдат реализирани достатъчно 
приходи, а от там и добра печалба за съответната компания. На консолидирано ниво това може да 
рефлектира негативно върху рентабилността на цялата група.  

В рамките на Холдинга се извършват постоянно сделки между дружеството-майка и дъщерните 
дружества и между самите дъщерни дружества, произтичащи от естеството на основната им 
дейност. Всички сделки със свързани лица се осъществяват при условия, които не се различават 
от обичайните пазарни цени и спазвайки МСС 24.  

Еврохолд България АД осъществява дейност чрез дъщерните си дружества, което означава, че 
финансовите му резултати са пряко зависими от финансовите резултати, развитието и 
перспективите на дъщерните дружества. Една от основните цели на Еврохолд България АД е да 
реализира значителна синергия между дъщерните си дружества, като следствие от интегрирането 
на трите бизнес линии – застраховане, лизинг и продажба на автомобили. Лоши резултати на едно 
или няколко дъщерни дружества би могло да доведе до влошаване на финансовите резултати на 
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консолидирана база. Това от своя страна е свързано и с цената на акциите на Емитента, която 
може да се промени в резултат на очакванията на инвеститорите за перспективите на компанията.  

 

a. ЕвроИнс Иншурънс Груп (ЕИГ)  

Рискове свързани с невъзможността на ЕИГ да набере капитали 

Възможностите на ЕИГ да расте и реализира стратегиите си зависят до голяма степен от и 
възможността да привлече капитали. Нестабилността на финансовите пазари, както и очевидната 
липса на доверие между финансовите институции значително затрудняват привличането на 
дългосрочен капитал при разумни условия.  Предстоящото въвеждане на Директивата Solvency II, 
както и все още неясният ефект, който това би имало върху застрахователния сектор, налагат 
ръководството на дружеството авансово да се подготви за очакваните по-ограничителни, 
консервативни и капиталоемки регулаторни изисквания, които ще влязат в сила от началото на 
2013 г. 

 

Застрахователен риск и риск свързан с неадекватно ценообразуване  

Застрахователните компании поемат рискове за евентуално настъпване на загуби или щети 
причинени на активи или хора, в резултат на покрито застрахователно събитие. Някой 
обстоятелства налагат изплащането на значителни суми, а други обстоятелства могат да доведат до 
многобройни щети/вреди за множество застраховани субекти и в резултат също да налагат 
изплащането на значителни обезщетения. Преди да поеме даден риск, застрахователя преценява 
вероятността за щета, както и нейния потенциален размер, като в резултат на това определя 
стойността на застрахователната премия до адекватно ниво, като при нужда също презастрахова 
поетия риск в други застрахователи.  Ето защо основният риск на ЕИГ е възможността да недооцени 
застрахователния риск, което би означавало да се получи разминаване между реално предявените 
застрахователни претенции и първоначалната оценка за възможния размер на бъдещи 
застрахователни претенции, която е била направена на база на исторически статистически анализ 
преди момента на сключване на застрахователната полица. Поради неминуемото разминаване на 
първоначални преценки и очаквания и реалните обстоятелства, разминаванията на реалните щети 
с очакваните е възможно. По тази причина даден застрахователен продукт може да не донесе 
очакваната печалба, както и дори събраната застрахователна премия може да се окаже 
недостатъчна за да покрие задълженията на застрахователя по дадената полица. Неправилното 
ценообразуване може да има сериозен материален ефект върху финансовите резултати и 
показатели на ЕИГ, съответно и на Еврохолд. Неправилното ценообразуване, процедурите за 
оценка, селекция  и контрол на риска биха могли да имат значителни негативни материални 
последствия за финансовото състояние и показатели на групата. 

 

Риск от подценяване на техническите резерви 

При определянето на адекватните технически резерви ръководствата на съответните компании 
съставляващи ЕИГ вземат под внимание, действащите законови и административни разпоредби, 
актюерски анализи, исторически коефициенти за очаквани загуби, експертни оценки, както и 
обективната си преценка на бъдещата окончателна стойност на предявените щети и тяхното 
административно обслужване, основано на историческа информация, оценки на тенденциите при 
предявяване на подобни щети Също така, оценките за техническите резерви се базират на 
множество променливи, които са функция от външни и вътрешни фактори, като инфлация, 
законова рамка и др.  Поради неизбежната неточност при оценката на резервите, крайната 
стойност на изплатените щети и стойността за административното им обслужване може да се 
разминава съществено с първоначалната оценка. Ако резервите на Групата се окажат 
недостатъчни за покритие на застрахователни задължения по щети, то последствията биха могли 
да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или 
финансовото и състояние. 

 

Валутен риск 

ЕИГ е одобрила и прилага унифицирана политика във всички свои подразделения, чиято цел е да 
се минимизира или дори напълно елиминира валутния риск. Докато в България вече 15 години 
местната валута (лева) е с фиксиран курс спрямо еврото, Румъния и Македония имат свободно 
плаващи валути, които на моменти променят стойностите си значително, особено през последните 
няколко турбулентни години. Въпреки това, солидното фискално управление на правителствата на 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
53

всички държави където ЕИГ развива активна дейност до голяма степен е успяло да минимизира 
краткосрочните ефекти от резки промени във валутните курсове. Драстичните промени във 
валутните курсове обаче биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите 
на групата, резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Риск действащи застрахователни полици да бъдат прекратени или да не бъдат платени 
от застрахованите 

ЕИГ преценява и риска действащи застрахователни полици да бъдат прекратени или да не бъдат 
платени от самите застраховани. Ограниченията в покупателната способност на клиентите, 
повлияна също и от влошените финансово икономически условя в последните години, може да 
доведе до по-голям брой клиенти, които да спрат да използват услугите на ЕИГ.  Ако тези 
очаквания се окажат верни спрямо по-голяма група от клиенти, отколкото се е очаквало 
първоначално, то това би довело до спад на реално очакваните и събрани застрахователни приходи 
(премии), а това от своя страна би могло да има съществен неблагоприятен ефект върху 
перспективите на групата, резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Риск от застрахователни измами  

ЕИГ, респективно Групата, са изложени на типични за застрахователната индустрията измами, 
включващи неправомерно сключване на застраховка и произтичащите от нея облаги, особено в 
случаи на представяне на фалшиви документи, неверни обстоятелства или злонамерени действия 
на служители или други лица.  ЕИГ прилага механизми предназначени да я защитят от подобни 
измами, най-вече чрез системи за вътрешен контрол и определени лимити на правомощия на 
лицата, които обработват и одобряват предявените за изплащане щети, като отдел „Сигурност и 
специална ликвидация”. Случаи с основателни подозрения за измама също така се предават и на 
компетентните държавни органи. Потенциалното увеличение на случаите на застрахователни 
измами, особено в тази стагнирала икономическа ситуация, би могло да има съществен 
неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или финансовото и 
състояние. 

 

Риск от невъзможност за презастраховане, недостатъчна степен на презастраховане или 
неоснователно неплащане от страна на презастрахователя  

Като част от цялостната си стратегия за управление на риска ЕИГ прехвърля застрахователни 
рискове на други застрахователни и презастрахователни компании.  Целта на 
презастрахователните договори е да диверсифицират риска от специфично застрахователно 
събитие, както и минимизиране на загубите породени от него. ЕИГ трансферира рисковете по някой 
рискови категории, като презастрахователните компании поемат задължението да изплатят 
претенцията при настъпване на въпросното презастрахованото събитие. Застрахователната 
компания обаче си остава задължена да изплаща щети към клиенти по действащи полици, 
независимо дали презастрахователя и е платил, както е дефинирано в презастрахователния 
договор. Неплащане от страна на презастрахователна компания, както и случаите на нейна 
несъстоятелност, биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на 
групата, резултати или финансовото и състояние, особено ако обема на презастрахования риск е 
значим в цялостния портфейл на ЕИГ. 

Пазарни условия извън контрола на ЕИГ определят възможността от презастраховане, както и 
цената на това презастраховане. В резултат на пазарните условия съществува възможност от 
нуждата да се платят по-високи цени за да се презастрахова, което може да направи 
презастраховането неоправдано скъпо, което от своя страна би могло да има съществен 
неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или финансовото и 
състояние. 

Не съществуват гаранции, че презастрахователните договори на ЕИГ винаги ще осигуряват 
достатъчно покритие срещу презастраховани застрахователни събития, което от своя страна би 
могло да има съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или 
финансовото и състояние. 

 

Кредитен риск 

Кредитния риск в застраховането включва: 
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• риск от концентрация на инвестициите и ниска степен на диверсификация на портфейла, 
като това може да е резултат от концентрация от депозити в ограничен брой банки или 
притежаването на инструменти издадени от ограничен брой емитенти; 

• събиране на суброгирани застрахователни вземания (регреси) по щети причинени от трети 
лица, като в случаите на несъстоятелност или неплатежоспособност на другата страна ЕИГ 
може да понесе загуби които да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите 
на групата, резултатите и или финансовото и състояние. 

b. ЕвроЛийз Груп (ЕЛГ) 

Кредитен риск 

Кредитния риск е риска от загуба в резултат на неспособността на лизингополучателя да изплати 
задълженията си изцяло. 

Кредитния риск е присъщ за ЕЛГ заради кредитната експозиция, която има към клиенти закупили 
превозни средства с отпуснатите им суми и по тази причина контрола на риска е сведен по всеки 
един конкретен клиент и преценката на неговата бъдеща платежоспособност. ЕЛГ е изложена на 
рискове свързани със специфичните сектори, които е кредитирала във всяка една от страните 
където дружеството развива дейност (България, Румъния и Македония). Влошаването на 
състоянието на кой да е от секторите към които компанията има по-значима експозиция може 
негативно да повлияе на финансовото и състояние, което и налага постоянно наблюдение на всеки 
един лизингополучател и рисковете свързани с него, като при нужда се начисляват и съответните 
провизии на портфейла, като в същото време се следи и за съблюдаването на кредитните лимити 
както към съответните групи от компании, така и към съответните сектори в икономиката. 

Всяко значително влошаване на качеството на кредитния лизингов портфейл може да има 
съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или финансовото 
и състояние. 

 

Риск от липса на ликвидност 

ЕЛГ е изправена и пред потенциалния риск от липса на необходимата ликвидност в следствие от 
разминаване в дюрацията (падежа и матуритета) на съответните активи и пасиви. Адекватната 
вътрешна политика за управление на ликвидния риск гарантира, способността на компанията да 
посрещне своите текущи и бъдещи задължения. Оценката на този риск означава постоянно и 
цялостно наблюдение, анализ и прогнозиране на паричните потоци. С цел осигуряване на 
адекватна ликвидност, ЕЛГ е структурирала активите си по начин, който да гарантира че 
постъпленията в компанията ще съответстват на матуритетните погасителни вноски по банкови 
кредити и публични облигации. Неефективни мерки по управление и контрол на риска от липса на 
ликвидност биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, 
резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Пазарен риск (лихвен процент, валутен риск, др.) 

Финансовите резултати на ЕЛГ са също зависими и от пазарни рискове, произтичащи от 
възможността лихвените нива, както и нивата на валутните курсове, както и стойността на други 
финансови инструменти собственост на компанията да се променят извън прогнозираните нива, 
които по принцип са волатилни и не могат да бъдат прогнозирани с голяма точност.  Ако този риск 
се появи, това би могло да доведе до печалби и загуби свързани със съответните активи и пасиви 
на компанията. ЕЛГ е въвела строги правила за управление на пазарния риск, които налагат почти 
пълно препокриване на матуритета на активите и пасивите, на формирането на лихвените проценти 
и на валутите в които е деноминиран привлечения ресурс. Разминавания в прилагането на 
утвърдените правила за управление на пазарния риск или липсата на ефективен контрол биха 
могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на групата, резултатите и или 
финансовото и състояние. 

 

Риск застрахователя да не изплати щети по застраховани лизингови активи  

Значителна част от лизинговите активи, които в голямата си част са моторни превозни средства 
(коли, лекотоварни автомобили и камиони) на компанията от години са застраховани в 
застрахователните компании част от ЕвроИнс Иншурънс Груп. Макар до сега застрахователните 
компании винаги да са обслужвали безпроблемно застрахователните щети, в бъдеще е възможно в 
следствие на краткосрочни финансови проблеми е възможно те да не са в състояние да обслужват 
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застрахователни щети или да не ги изплатят изцяло, което би могло да доведе до финансови загуби 
за ЕЛГ, които от своя страна биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху 
перспективите на групата, резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Риск от липса на привлечено външно дългово финансиране на приемливи цени 

Достъпа до привлечен заемен капитал е основен за успешното развитие на лизинговия бизнес на 
Групата. Исторически, заемен капитал е бил набавян от местни банки или посредством издаването 
на местния пазар на публично-търгуеми облигации. Глобалната финансова турболентността през 
последните няколко години накара Групата да потърси дългосрочно дългово финансиране от 
чуждестранни банки и финансови институции (като Европейската Банка за Възстановяване и 
Развитие), чиито размер може да удовлетвори постоянно нарастващите нужди от привлечен 
капитал на ЕЛГ.  Дългосрочното успешно развитие на лизинговото портфолио във всички държави 
където се развива лизингова дейност е в пряка зависимост от възможността ЕЛГ да привлича 
достатъчно заемен ресурс на приемлива цена, липсата на който би могла да има съществен 
неблагоприятен ефект върху перспективите на Групата, резултатите и или финансовото и 
състояние. 

 

Рискът от концентрация  

Рискът от концентрация се оценява като нисък, тъй като портфейлът от лизинговите договори е 
разпределен в голям брой клиенти, като максималната експозиция към един клиент не надвишава 
5% от стойността на портфейла.  

 

c. Авто Юнион  

Рискове, свързани с неизпълнение от страна на доставчици или други прекъсвания от 
различен произход  

Пазарната реализация на автомобили и резервни расти обект на дистрибуция от Авто Юнион АД 
(„АЮ”) може да се повлияе от неизпълнение от страна на доставчици или други прекъсвания от 
различен произход. Подобни трудности могат да бъдат както от правно естество, така и от 
технически характер и те биха могли да имат сериозен ефект върху обема на продажбите и оттам 
върху печалбите на АЮ. Тежкото земетресение в Япония през март 2011 демонстрира зависимостта 
на АЮ от навременните доставки на автомобили произвеждани в Япония, които бяха нарушени за 
3-4 месеца в резултат на разрушени заводи, както на NISSAN, така и на МAZDA. 

 

Форсмажорни обстоятелства – пожар, земетресение, наводнение  

Редица форсмажорни обстоятелства, като описаните по-горе, могат да причинят значителни 
имуществени щети в зависимост от силата на природното бедствие или авария, които да доведат до 
спирането на навременните доставки на дружества от АЮ. 

 

Зависимост от норми и стандарти  

Постоянно повишаващите се екологични норми и нормите за безопасност за автомобилите в ЕС 
обуславят продажбата единствено на нови автомобили, които отговарят на променящите се 
регулации (технически, екологични и данъчни). Всяка несъвместимост или противоречие с такива 
регулации би могла да ограничи продажбите на АЮ. 

 

d. Недвижими Имоти 

Развитие на пазара 

Еврохолд Имоти ЕООД е зависимо от развитието на пазара на недвижими имоти, търсенето и 
предлагането, цените на имотите, цените на наемите, цените на строителството. Всички тези 
фактори имат определящ ефект върху печалбата на дружеството. 

 

Достъп до източници и цена на финансиране 
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Еврохолд Имоти е сравнително ново дружество. Разработването и изпълнението на инвестиционни 
проекти ще бъде в известна степен зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз 
достъп до кредитен ресурс на приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще 
рефлектира върху възвръщаемостта на направените инвестиции, съответно върху размера на 
годишната печалба на Дружеството.  

През последните 3 години финансовите институции отпускат все по – малко кредити. Основните 
причини за това  са спадът в цените на жилищата и по-малкият процент на финансиране от страна 
на банките. Еврохолд Имоти за изпълнение на инвестициите си е зависимо от наличието на 
кредити и от лихвените нива по тях. 

Продължаващата несигурност на глобалните и финансови пазари негативно влияе на бизнеса с 
недвижими имоти по цял свят. Липсата на кредитиране пречи на много компании да развиват своя 
бизнес. Тъй като те са основен клиент на компаниите с недвижими имоти, липсата на растеж се 
пренася и в сектора с недвижими имоти. В допълнение, невъзможността да се кредитират дадени 
проекти, негативно влияе на развитието или завършването им, както и процеса на придобиване и 
продажба на имоти. 

Глобалната рецесия през последните години резултира във високи нива на безработица на 
глобално ниво, както и в негативни темпове на растеж на икономиките и секторите. Голяма част от 
бизнесите са принудени да съкращават персонал и дейността си и в следствие на което се 
наблюдават продължителен период на бавен растеж и незадоволителни финансови резултати. 
Забавени плащания на наеми, както и напускането на дадени недвижими имоти за по-евтини 
локации, има силно негативен ефект върху бизнеса с недвижими имоти. Очакваният период на 
бавен растеж в средно-срочен план изправя компаниите в сектора пред значителни рискове, както 
и намаления на рентабилността и приходите. 

 

Спад в наемите на недвижимостите 

През последните години дисбалансът между търсене и предлагане на офисни площи, продължава 
да оказва натиск върху наемодателите и утвърждава тенденцията за спад в наемните нива. През 
2010 г. стана по-ярко изразена и склонността на фирмите за оптимизиране на разходите чрез 
преместване или предоговаряне на наемите си. Значителния процент незаети площи в новите 
проекти, излизащи на пазара, доведе не само до отстъпки в наемите, но и до различни 
допълнителни стимули, като гратисен период, довършителни или ремонтни работи за сметка на 
наемодателя и други. Търсенето е фокусирано главно върху малки и средно големи офиси.  

През следващите 1-2 години се очаква по-ясно диференциране на първокласните проекти на 
пазара и увеличение в разликата на наемите и нивото на незаетост между тях и второстепенните 
офиси. 

При спад на цените на имотите в краткосрочен план Еврохолд Имоти може да няма възможността 
да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си. 

За управление и минимизиране на рисковете свързани с наемните цени на недвижимите имоти от 
изключително значение е Ефективното управление на инвестициите в недвижими имоти; 
събираемостта на наемите; качество на наемателите и продължителност на сключените договори. 
Еврохолд Имоти управлява този риск, като сключва договори за наем само със свързани лица от 
Групата на Еврохолд България. 

 

Строителство и ремонт на имоти 

Дружеството носи риск свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват 
изгражданите или ремонтирани имоти в рамките на предвидените разходи с необходимото 
качество и в рамките на договорените срокове. 

Липсата на добра инфраструктура е един от най-често срещаните рискове при развитието на 
дадена недвижима собственост, което от своя страна може да навреди на продажбите и приходите 
на компаниите за недвижими имоти, както и да принуди някои от наемателите да напуснат 
локациите поради незадоволителни инфраструктури условия.  

 

Регулативни рискове и рискове, свързани с околната среда 

Риск от неблагоприятни промени или имплементиране на нови регулации за околната среда може 
негативно да повлияят на бизнеса с недвижими имоти, тъй като може да са принудени да направят 
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значителни инвестиции, за да изпълнят новите регулативни изисквания и по този начин да 
намалят печалбите си и финансовото си състояние.  

 

Бедствия и аварии 

Еврохолд Имоти ще е зависимо от евентуални бедствия, аварии или терористични актове, които 
могат да доведат до значителни загуби. Дружеството управлява тези рискове, като сключва 
застрахователни договори за всички притежавани имоти. 

Еврохолд контролира рисковете, свързани с недвижимите си имоти като цели подписването на 
дългосрочни договори с наематели и следването на внимателни процедури за селекция на 
надеждни партньори като така осигуряват непрекъснат паричен поток и ограничава влиянието на 
рисковете. Освен това, недвижимите имоти на Еврохолд са тясно свързани с основните бизнеси на 
Групата и развитието на даден недвижим имот става по линия на развитие на тези основни 
бизнеси на Еврохолд. Ето защо Еврохолд внимателно селектира правилния момент за развитие и 
инвестиране в недвижим имот като подсигури предварително неговото дългосрочно ползване. 

 

e. Евро-Финанс  

Пазарен и кредитен риск 

Финансовите резултати на Евро-Финанс зависят от пазарен риск и респективно кредитен риск, 
предвид факта, че голяма част от активите на Евро-Финанс са инвестирани в публично търгуеми 
книжа с фиксирана доходност, деноминирани в няколко валути, чиято пазарна стойност се променя 
ежедневно. Евро-Финанс определено е много добре капитализирана компания, предвид 
действащите нормативни изисквания, но резки и значими сривове на финансовите пазари, както и 
на кредитния профил на конкретните емитенти на ценни книжа в чиито инструменти Евро-Финанс е 
инвестирало капитала си, биха могли да има съществен неблагоприятен ефект върху перспективите 
на Евро-Финанс, резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Риск при сетълмент и клиринг на сделки 

Като водещ и активен местен финансов брокер с мащабен местен бизнес в управлението на 
финансови активи и финансовия брокераж, който обслужва както институционални така и 
индивидуални инвеститори, Евро-Финанс ежедневно прави сетълмент и клиринг на множество 
сделки с много насрещни контрагенти. Риск от грешка при комуникациите, в процеса на сетълмент, 
който макар и към момента напълно минимизиран, съществува и може да ограничи възможността на 
компанията ефективно да обслужва клиентите си, което би могло да има съществен неблагоприятен 
ефект върху перспективите на Евро-Финанс, резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Риск от промяна в регулаторната рамка 

Евро-Финанс работи в силно регулирана среда и е задължена да извършва дейности при пълно 
съблюдаване на действащото законодателство под наблюдението на съответния регулаторен орган 
в България (КФН). Като поднадзорна институция на КФН, Евро-Финанс е задължена изцяло да 
изпълнява императивните правила и разпоредби, включително и чисто нови такива, на местния 
регулатор. Всяко едно неспазване или дори забавяне на изпълнението на задължителните 
регулации би могло да има съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на Евро-Финанс, 
резултатите и или финансовото и състояние. 

 

Рискове в преноса и обработката на информация 

Евро-Финанс извършва всички борсови сделки, управлението на активи, търговията на валути и 
дейностите по сетълмента само електронно и за това е изложена риска от загуба при пренос на 
информация или кражба на лична и конфиденциална информация. Невъзможност да осигури 
непрекъсваемост и нужно ниво на защита на потока от информация, може да изложи на рискове 
вътрешната система за търговия на ценни книжа на компанията, нейните бази данни и ежедневни 
сделки, което от своя стана може да навреди на имиджа на компанията в очите на клиентите и 
контрагентите и. Всяка загуба на пълен контрол над информационния поток би могла да има 
съществен неблагоприятен ефект върху перспективите на Евро-Финанс, резултатите и или 
финансовото и състояние. 
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3. Рискове, свързани с пазарите на ценни книжа, акциите и 
регистрацията 

 

Рискове, свързани с търгуването и колебанията в цената на акциите 

 

Емитентът не може да даде никакви гаранции, че търгуването с неговите акции ще се подобри или 
ще остане постоянно. Акции, регистрирани на регулирани пазари, като БФБ и WSE, от време на 
време са претърпели и могат да претърпят в бъдеще значителни колебания в цената в резултат на 
събития, които не са свързани с оперативното представяне на определени компании. Пазарната 
цена на акциите може да варира в широки граници в зависимост от много фактори извън контрола 
на Емитента. Тези фактори включват, наред с други неща, действителни или очаквани промени в 
оперативните резултати и печалба на Емитента и неговите дъщерни компании и/или на неговите 
конкуренти, промени във финансовите прогнози на анализатори на ценни книжа, пазарни условия 
в индустрията и като цяло състоянието на пазара на ценни книжа, държавното законодателство и 
регулации, както и общите икономически и пазарни условия, като например рецесия. Тези и други 
фактори могат да причинят пазарната цена и търсенето на акциите да се колебаят значително и 
всякакво подобно събитие, ако е неблагоприятно, може да има неблагоприятен ефект върху 
пазарната цена на акциите, която може да се намали непропорционално на оперативното 
представяне на Емитента и неговите дъщерни компании.  

 

Рискове, произтичащи от бъдещи продажби на значителни количества от акциите на 
Еврохолд  

Не може да има гаранция за това дали емисии или продажби на значителни количества от акциите 
няма да се състоят на пазара в обозримо бъдеще. Допълнителни емисии от значителни количества 
от обикновени акции на Еврохолд или схващането, че такива продажби ще се състоят, могат да 
повлияят неблагоприятно на пазарната цена на акциите и на възможността на Еврохолд да набере 
средства чрез бъдещо увеличение на капитала. В допълнение, всяко следващо предлагане на 
акции от Еврохолд може да разводни процента на акционерно участие на лицата, които са станали 
акционери в предлагането.  

 

Рискове от регулаторни задължения 

Еврохолд е компания, организирана и съществуваща съгласно българското законодателство, 
акциите на Еврохолд са регистрирани на БФБ и се очаква те да бъдат регистрирани и на 
регулиран пазар в Полша. Европейските директиви, като Директива 2004/109/ЕС на Европейския 
Парламент и на Съвета от 15.12.2004 г. относно хармонизирането на изискванията за прозрачност 
по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на 
регулиран пазар, изменяща Директива 2001/34/ЕС, Директива 2004/25/ЕС на Европейския 
Парламент и на Съвета от 21.04.2004 г. относно предложенията за поглъщане, Директива 
2003/6/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 28.01.2003 г. относно търговията с вътрешна 
информация и пазарните манипулации (пазарна злоупотреба), предоставят различни компетенции 
на изпращащата държава членка и на приемащата държава членка по отношение на правата и 
задълженията на инвеститорите в публични компании в зависимост от предмета на регулациите. В 
допълнение, Европейските директиви не винаги се прилагат или тълкуват по еднакъв начин на 
европейско и национално ниво. В резултат на това инвеститорите в акциите могат да бъдат 
принудени да търсят правен съвет, за да се съобразят с всички приложими закони и регулации 
при упражняване на правата на акционера или при изпълняване на свързаните с акционера 
задължения. Ако някой инвеститор не успее да изпълни своите задължения или наруши някои 
закони или регулации, когато упражнява права от или по отношение на акциите, той или тя може 
да бъде глобен или осъден за такова неспазване или може да не бъде в състояние да упражни 
правата си по отношение на акциите.  

 

Рискове, свързани с данъчното третиране 

Еврохолд е компания организирана и съществуваща съгласно българското законодателство и като 
такава се прилага българския данъчен режим за разпределение на печалбата и други плащания 
на Групата към нейните инвеститори. Данъчното облагане на доходи от такива плащания както и 
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други доходи, например от продажба на акции, може да варира в зависимост от това дали дадени 
инвеститори са резиденти или не както и в зависимост от съществуването и разпоредбите на 
спогодбите за избягване двойното данъчно облагане между държавата по резиденция на 
инвеститора и България. Данъчните разпоредби, които се прилагат за определени инвеститори 
могат да бъдат неблагоприятни и/или могат да се променят в бъдеще по начин, по който ще има 
неблагоприятен ефект върху данъчното третиране на държаните от инвеститора акции.  

 

Рискове свързани с невъзможността за регистрация 

Допускането до търговия на акциите на Групата до WSE изисква, наред с другото, (i) акциите да 
са регистрирани в клиринг и сетълмент системата на полския депозитар и (ii) управителния съвет 
на WSE да е одобрил регистрирането и търговията с акциите на WSE. За да се получи одобрение 
от управителния съвет на WSE, Групата трябва да отговаря на определени изисквания, 
предвидени в съответните регулации на WSE и в други приложими закони. Тези изисквания 
включват, но не се ограничават до: (i) подходящ фрий-флоут на акциите; (ii) липса на 
ограничения за прехвърляемост на акциите; и (iii) изготвяне и публикуване на одитирани 
финансови отчети за последните три счетоводни години. Освен това, при разглеждане на 
заявлението за допускане до търговия на акциите до WSE, управителния съвет на WSE ще вземе 
под внимание: (i) финансовото състояние на Групата и нейните икономически прогнози; (ii) 
перспективите за развитие на Еврохолд и по-специално възможността за успешно приключване на 
инвестиционните й планове; (iii) опита и квалификацията на членовете на Управителния съвет; и 
(iv) сигурността на публична търговия на WSE. Някои от споменатите по-горе условия са 
субективни по същност и следователно Групата не може да даде никакви гаранции, че 
управителния съвет на WSE няма да заключи, че Групата не отговаря на някои от тях или на 
всички.  

 

Риск, свързан с бъдещия пазар на акциите и неговата ликвидност 

Акциите на Групата са регистрирани на БФБ. Въпреки това, последното представяне на акциите на 
Групата на БФБ не могат да се счита за показателно за вероятното бъдещо развитие на пазара и 
бъдещото търсене на акциите на Групата. Липсата на ликвиден пазар за акциите на Групата може 
да има неблагоприятен ефект върху възможността на акционерите да си продадат акциите или 
върху цената, на която притежателите им ще могат да продадат акциите си. Не може да има 
гаранции относно ликвидността при търговията с акциите на Групата или относно това дали 
акциите на Групата ще се търгуват активно на WSE или на БФБ в бъдеще.  

 

Риск от прекъсване на търговията с акциите 

Управителният съвет на WSE има правото да спре търговията с акциите на Еврохолд за до три 
месеца (i) по искане на Групата, (ii) ако Групата не успее да спази съответните регулации на WSE 
(като специфични изисквания за оповестяване), или (iii) ако заключи, че такова спиране е 
необходимо, за да защити интересите и сигурността на пазарните участници. Освен това, 
управителния съвет на WSE би спрял търговията с акциите за до един месец по искане на полския 
регулатор, ако полския регулатор заключи, че търгуването с акциите на Групата се извършва в 
обстоятелства, които могат да представляват възможна заплаха за нормалното функциониране на 
WSE или за сигурността при търговията на тази борса, или могат да увредят интересите на 
инвеститорите. Освен това, БФБ трябва да спре търговията с акциите, ако (i) спирането е 
наредено от КФН като регулативна мярка съгласно ЗПФИ; (ii) акциите спрат да отговарят на 
изискванията за търговия на БФБ ( в резултат на сливане или банкрут, наред с други неща), при 
условие, че такова дерегистриране не би било съществено неблагоприятно за интересите на 
инвеститорите или за нормалното функциониране на пазара; (iii) спирането се изисква поради 
промени по отношение на акциите, отразени в ЦД (като сливане, сплит на акции или подобно 
събитие); или (iv) по искане на Групата. БФБ може също да спре търговията с акциите, ако 
заключи, че спирането е необходимо, за да защити интересите на инвеститорите. Групата ще 
използва всички усилия, за да спази всички приложими регулации в това отношение. Въпреки 
това обаче, не може да има гаранции, че търговията с акциите на Групата няма да бъде спряна. 
Всяко спиране на търговията би могло да окаже неблагоприятен ефект върху цената на акциите на 
Групата.  

 

Рискове, свързани с двойната регистрация 
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Съществуващите акции на Групата са регистрирани на БФБ. Ще бъде подадено заявление за 
регистрация на акциите на WSE. Следователно търговията и ликвидността на акциите ще бъде 
разделена между тези две борси. Освен това, цената на акциите може да се колебае и може по 
всяко време да е по-ниска на БФБ отколкото е цената, на която акциите се търгуват на WSE и 
обратно. Различията в системите за сетълмент и клиринг, валутите на търгуване, транзакционните 
разходи и други фактори могат да попречат на прехвърляемостта на акциите между двете борси. В 
допълнение, не е сигурно коя борса ще бъде основно място за търговия с акциите по стойност или 
обем. Това би могло да окаже неблагоприятен ефект върху търговията с акциите на тези борси и 
да увеличи нестабилността на цената им и/или да окаже неблагоприятен ефект върху цената и 
ликвидността на акциите на тези борси. Акциите се котират и търгуват в български лева на БФБ и 
ще бъда котирани и търгувани в полски злоти на WSE. Сетълментът и клирингът с акциите 
търгувани на БФБ се извършва от ЦД. Сетълментът и клирингът с акциите търгувани на WSE ще се 
извършва от полския депозитар. Трансферът на акциите между БФБ и WSE ще се извършва чрез 
директна сетълмент връзка между ЦД и полския депозитар. Въпреки, че полската и българската и 
полската сетълмент системи, поддържани от полския депозитар и ЦД са се съгласили или се 
очаква да се съгласят да се установят сетълмент процедури, позволяващи трансфера на акции 
между участниците в полския депозитар и ЦД, те няма задължение да изпълняват или да 
продължават да изпълняват подобни процедури и подобни процедури могат да бъдат 
преустановени по някое време, което може да ограничи ликвидността на акциите и да има 
неблагоприятен ефект върху ефективността на ценовите механизми на вторичния пазар на 
акциите.  

 

Рискове, свързани със забавяне или нереализиране на допускането до търговия 

Извършването на допускането и въвеждането на акциите на Еврохолд на основния пазар на WSE е 
зависещо от одобрението на този Проспект от КФН и полския регулатор. Допълнително условие за 
допускането и въвеждането до търговия на акциите на Групата на WSE е подписването на 
споразумение между Компанията и полския депозитар относно регистрацията  на акциите в 
регистъра на ценни книжа, които ще бъдат регистрирани на WSE, и приемането на резолюция от 
Управителния съвет на WSE за допускането и въвеждането до търговия на акциите на Групата на 
WSE като определи пазар с котировки за тези акции и първа дата на котировка. Приемането на 
резолюция от Управителния съвет на WSE за допускането до търговия на акциите на Групата на 
основния пазар на WSE ще зависи от изпълнението на условията, заложени в чл. 19, ал. 1 и 2 от 
Правилника на фондовата борса и на условията, заложени в чл. 2 и 3 от Наредбата за пазарите и 
емитентите. Забавяне или отказ на някой от горните регулатори да издаде решение или 
постановление може да отложи датите, на които акциите ще се въведат до търговия на WSE или 
може процесът по въвеждане до търговия на акциите на Групата на фондовата борса да се 
прекрати. Компанията ще положи всички усилия нейните акции да се допуснат и въведат до 
търговия на фондовата борса колкото е възможно по-скоро.  

 

Риск от колебания във валутния курс 

Акциите на Групата ще бъдат котирани в български лева или в полски злоти. Всякакви плащания, 
свързани с акциите, включително суми, разпределяни като дивидент и покупката и продажбата на 
акциите на регулиран пазар ще бъдат извършвани в български лева или полски злоти. Всяко 
поскъпване на полската злота или българския лев спрямо чужди валути може да има 
неблагоприятен ефект върху еквивалента в чужди валути на сумата, изплатена във връзка с 
акциите, включително платения дивидент по акциите и покупката и продажбата на акциите на 
регулиран пазар.  

 

Рискове от разводняване 

Правата на собственост и глас на акционерите могат да бъдат разводнени в резултат на 
издаването от съвета на директорите на Групата на допълнителни акции в рамките на уставния 
капитал с изключване на правата на съществуващите акционери.  

 

Риск, свързан с възвръщаемостта на акциите 

Разпределянето на дивиденти се извършва по преценка на Общото събрание на акционерите. Ако 
мнозинството акционери, които присъстват или са представлявани на общото събрание решат да 
не декларират и изплащат дивиденти, тогава възвръщаемостта от инвестицията в акциите в 
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обозримо бъдеще ще бъде ограничена до капиталовата печалба, ако има такава, и  възможността 
на акционерите да реализират подобна възвръщаемост може да бъде ограничена от неликвидност 
на пазара за търгуване с акциите.  

 

4. Механизми за управление и минимизиране на риска 

Елементите, очертаващи рамката на управление на отделните рискове, са пряко свързани с 
конкретни процедури за своевременно предотвратяване и решаване на евентуални затруднения в 
дейността на Еврохолд България АД. Те включват текущ анализ в следните направления: 

• пазарен дял,  ценова политика, извършване на маркетингови проучвания и изследвания на 
развитието на пазара и пазарния дял; 

• активно управление на инвестициите в различните сектори на отрасъла; 

• цялостна политика по управлението на активите и пасивите на дружеството с цел 
оптимизиране на структурата, качеството и възвръщаемостта на активите на дружеството; 

• оптимизиране структурата на привлечените средства с оглед осигуряване на ликвидност и 
намаляване на финансовите разходи на дружеството; 

• ефективно управление на паричните потоци; 

• оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги; 

• управление на човешките ресурси. 

Настъпването на непредвидени събития, неправилната оценка на настоящите тенденции, както и 
множество други микро- и макроикономически фактори, могат да повлияят на преценката на 
мениджърския екип на дружеството. Единственият начин за преодоляването на този риск е 
работата с професионалисти с многогодишен опит, както и поддържане от този екип на 
максимално пълна и актуална информационна база за развитието и тенденциите на пазара в тези 
области. 

 

Управление на риска 

Групата е въвела цялостна корпоративна интегрирана система за управление на риска. Системата 
покрива всички бизнес сегменти в Групата и целта е да се идентифицират, анализират и 
организират рисковете във всички направления. В частност, рисковете в застрахователния бизнес, 
който е най-големия сегмент на Групата, се минимизират чрез оптимална селекция на 
застрахователните рискове, които се поемат, напасване на дюрацията и падежите на активите и 
пасивите, както и минимизиране на валутния риск. Ефективната система за управление на риска 
гарантира на Групата финансова стабилност, въпреки продължаващите финансово-икономически 
проблеми в световен мащаб. 

Голяма част от рисковете, пред които е изправена Групата са подробно описани в Секция РИСКОВИ 
ФАКТОРИ по-горе, като целта на тази секция е да се опишат стъпките и процедурите предприети от 
Ръководството с цел нормалното функциониране на бизнеса, където рисковете са надлежно 
идентифицирани и тяхното въздействие се управлява по начин, който минимизира негативното им 
въздействие върху нормата на печалба и гарантира непрекъснатост на бизнеса. 

Управлението на риска цели да: 

• идентифицира потенциални събития, които могат да повлияят на функционирането на 
Групата и постигането на определени оперативни цели; 

• контролира значимостта на риска до степен, която е счетена за допустима в Групата; 

• постигне финансовите цели на Групата при възможно по-малка степен на риск. 

 

Управление на застрахователния риск 

Застрахователен риск е рискът от разминаване между действителните обеми на застрахователните 
загуби и загубите прогнозирани, на база на актюерски (статистически) методи. Преди поемането на 
застрахователни рискове по отделни застрахователни полици компаниите от Групата, оценяват 
степента на риска и неговата вероятност при определянето на застрахователната премия. 
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Управление на застрахователния риск, следователно, включва изготвянето на възможно най-
правилните прогнози за евентуалната степен на щетимост. Освен това, управлението на 
застрахователния риск в Групата се основава на създаването на стандарти за надеждно управление 
на риска и прилагане на механизми за контрол за съблюдаването на тези стандарти. Освен това, 
един от начините за ограничаване на квотата на щетимост е да се създадат продукти продаваеми 
на голям брой клиенти, с което да се разпръсне концентрацията на риска извън ограничени 
географски зони, или ограничен кръг клиенти. Ако се счете, че са налице съществени 
застрахователни рискове, то загубите от тях са ограничени от презастрахователни договори, 
подписани с други застрахователни компании. 

Застрахователните продукти, предлагани от групата са влияят от фактори, които се променят с 
течение на времето, като най-осезаемо е влиянието на БВП на глава от населението и съответната 
покупателна способност в страните където Групата развива застрахователен бизнес, както и от 
демографските тенденции в тези страни. 

Погрешни допускания и прогнози за рисковете по отделните продукти свързани с обема на 
бъдещите щети може да доведе до липсата на достатъчно активи, които да покрият възникналите 
задължения, като това естествено ще се отрази върху финансовите резултати на Групата. На базата 
на натрупания в годините опит и правилното ценообразуване и управление на активите, 
компаниите от Групата имат добра защита от подобни неблагоприятни ситуации. Благодарение на 
правилната търговска политика да се търси разнообразен и диверсифициран продуктов портфейл, 
застрахователните рискове са разпръснати и съответно ефекта им намален. 

 

Специфични рискове свързани с управлението на риска в застраховането 

Риск от застрахователни престъпления 

Застрахователните престъпления включват предявяване на измамни застрахователни претенции 
или получаване на недължими обезщетения (например въз основа на документи с невярно 
съдържание). Превантивни методи за борба със застрахователните измами са: мерки предприети от 
застрахователния сектор (национални регистри и т.н.), поддържане на списъци с ненадеждни 
клиенти и както процедури за вътрешен одит. Групата също ограничава този риск, чрез 
поддържане на опитен екип по ликвидация на щетите, който непрекъснато повишава 
квалификацията си.  

 

Управление на риска от зависимост от пазара на нови автомобили 

Застрахователни полици на превозни средства доминират застрахователните пазари в страните в 
които Групата активно развива дейност, като съставляват между 60 и 70% от цялостния 
застрахователен пазар. Като част от групата на ЕвроХолд, ЕвроИнс Иншурънс Груп (ЕИГ) е 
облагодетелствана от възможността да предлага продуктите си през каналите на поделенията 
предлагащи финансов лизинг и продажба на нови превозни средства. Исторически, това е и 
причина продажбите през тези 2 канала да са значителни за ЕИГ. Сериозния спад в продажбите на 
нови коли в региона през последните 3 години е и причина за свиването на новоиздадени полици 
по КАСКО и Гражданска Отговорност (ГО). Тенденциите от последните месеци обаче са за 
увеличение на покупките и регистрациите на нови автомобили, което е допълнително подпомогнато 
от възможностите за лизингово финансиране при атрактивни условия, като съвкупността от тези 
фактори се очаква да допринесе за възстановяването на продажбите на КАСКО и ГО през 
следващите 6 до 18 месеца. 

 

Управление на риска от зависимост от пазара на недвижими имоти 

Голяма част от имотните застраховки в Групата са генерирани благодарение на много добрите 
отношения, които Групата има с няколко банки в региона. В резултат на продължаващата глобална 
финансова нестабилност, отпускането на нови ипотечни кредити от банките в региона е значително 
намаляло, като в резултат на това и новите имотни застрахователни полици не нарастват 
съществено. И все пак, подновяването на настоящите застрахователни полици е високо, тъй като 
застраховката на имота е задължителна за всички ипотечни кредитополучатели, което прави броя 
на сключените подновени полици относително стабилен. 

 

Управление на презастрахователен риск 
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Презастрахователният риск е свързан с неправилно презастраховане на застрахователния риск или 
евентуална несъстоятелност на презастрахователя. Този риск може да бъде сведен до минимум чрез 
динамично адаптиране на обхвата на презастраховане към нуждите на Групата, както и чрез избора 
на солидни презастрахователи. С цел по-ефективното управление на презастрахователния риск, 
Групата е установила вътрешни правила за адекватно презастраховане. 

 

Управление на пазарния риск 

Пазарният риск е свързан с променящата се стойност на финансовите инструменти в резултат на 
промени в лихвените нива, валутни курсове или пазарни цени на ценни книжа или други 
финансови инструменти притежавани от Групата, които фактори сами по себе си са трудно 
предсказуеми и тяхната бъдеща стойност е трудно прогнозируема. Този риск може да доведе до 
неочаквани загуби или печалби, като управлението на този риск включва: 

• постоянно наблюдение на макроикономическите показатели и промени; 

• диверсифициране и внимателен подбор на финансовите инструменти, съобразен с рисковия 
апетит на Групата; и 

• прилагане на вътрешни финансови модели за следене и управление на риска. Управлението 
на пазарния риск в Групата се базира на вътрешните правила за инвестиции. Управлението 
на пазарния риск включва управлението на лихвения риск, ценови риск на ценни книжа и 
валутния риск. 

Управлението на пазарния риск (заедно с лихвения риск, валутен риск и риск свързан с ценни 
книжа) спада към обхвата на отговорности на Евро-Финанс  АД (www.euro-fin.com), компания за 
управление на активи и брокерски услуги, собственост на Еврохолд. 

 

Управление на лихвени риск 

Лихвен риск включва възможността лихвените нива да се променят в посока или до степен, която 
води до промени в стойността на притежаваните финансовите инструменти, както и до промяна в 
очакваната норма на възвръщаемост на първоначално инвестирания капитал. Източници на лихвен 
риск са пазарните условия и постоянно променящата се крива на доходност (yield curve) и ниво на 
пазарните лихвени проценти. Инструментите най-изложени на промените в лихвените нива са 
главно облигации емитирани от суверените, чиято справедлива стойност се базира на пазарните 
лихвени нива. Независимо че инвестициите в държавни ценни книжа се считат за най-сигурните 
инструменти, Групата все пак е изложена на риск от промени в тяхната текуща стойност 
предизвикани от промени в пазарните нива на лихвените проценти. 

Групата държи един разумен процент от активите си инвестирани в тези инструменти. 
Инвестиционна структура на портфейла се основава на очакваните колебания в лихвените 
проценти. Лихвеният риск е ограничен до дела на инвестициите, изложени на този риск, като 
лихвения риск се влияе и от дюрацията, за която се следи да не повлияе сериозно при неочаквани 
и негативни изменения в общите лихвени нива. Основният инструмент, използван за оценка на 
лихвения риск е дюрацията на портфейла от държавни ценни книжа, като тя се изчислява и следи 
месечно. Поддържането на относително ниска дюрация е един от принципите, които се прилагат в 
инвестиционната политика на компанията. 

 

Управление на риска от промени в цените на ценни книжа 

Риска при ценните книжа е, че техните цени са обект на постоянна промяна, което пък би могло да 
доведе до разминаване с първоначално очакваните цени, както и риска, че тяхната бъдеща 
стойност не е еднозначно непрогнозируема и определима. Този риск може да доведе до неочаквани 
загуби или печалби. Управлението на този риск в Групата включва основно: 

• постоянно наблюдение на макроикономическите показатели и промени; 

• диверсификация на финансовите инструменти, в които се инвестира; 

• прилагане на вътрешни финансови модели за следене и управление на риска. Този риск се 
управлява в контекста на цялостната инвестиционна политика на Групата, която се 
основава на правила, специално дефиниращи дневни лимити на търговия за отделните 
служители, както и конкретните алокации по категории на активите. Тези лимити се 
определят и променят при срещите на Инвестиционния Комитет. 
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Управление на риска от промени в цените на други ценни книжа 

Риска от промени в цената на други финансови инструменти е свързан с волатилността в цената им. 
Най-често тези публично търгуеми инструменти биха били финансови деривативи, чиято основна 
цел би била да запази стойността на друга вече направена инвестиция (да я хеджира). Предвид 
високата степен на летливост на тези инструменти, в едно с принципно по-ниската им вторична 
ликвидност, Групата избягва тяхната широка употреба в управление на активите и пасивите си. 

 

Към края на 2010, както и към 30.6.2011 Групата не е имала експозиция в деривативни 
инструменти в балансите си, и съответно не е изложена на сериозни премени в тяхната пазарна 
стойност. 

 

Управление на риска от промени във валутните курсове 

Риск от промяна на валутните курсове е рискът, възникващ от инвестиции във финансови 
инструменти, деноминирани в различна валута от тази на държавата на инвеститора. Рискът се 
елиминира чрез употребата на подходящи инвестиционни техники. В общи линии, Групата 
минимизира този вид риск (свързан най-вече със застрахователните договори извън България) като 
инвестира своите резерви в валута, която е обвързана с евро. Групата предлага продукти в лева, 
румънски леи и македонски денари. Стойността на платените щети може да се увеличи, ако курсът 
на тези три валути намалее и обратно. Групата минимизира такива рискове като скъсява 
застрахователните периоди и приема плащания на премии само във местна валута и по този начин 
увеличава приходите си в периоди на спада на стойността на местната валута и така компенсира 
увеличението на разходите за щети. 

Допълнително, в процеса на управление на риска, експозицията към промяна на валутните курсове 
се надзирава на тримесечна база чрез разбиване на активите на индивидуални категории, 
задължения и извън-балансови задължения. 

 

Управление на ликвиден риск 

Ликвидният риск произтича от липсата на достъп до средства за покриване на задължения на време 
без да възникват допълнително загуби. Основната цел на управлението на ликвидния риск 
следователно е да минимизира риска за Групата от загуба на ликвидност като се гарантира 
способността на Групата да посреща текущи и бъдещи задължение по оптимален начин. 
Ликвидният риск се оценява чрез обширен мониторинг и прогнозиране на паричните постъпления, 
които са свързани с отделните компании, основно за да се минимизира вероятността и големината 
на неочаквани плащания. 

За да гарантира желаното ниво на ликвидност на Групата и нейните дъщерни компании, Групата 
структурира своите активи на база матуритет на задълженията и според планирано финансови 
движения. Част от срочните депозити може да се прекратят преди изтичане на срока със загуба 
само на малка част от натрупаната лихва. 

 

Управление на кредитен риск, риск от концентрация и риск от неплатежоспособност на 
ответни страни 

Кредитният риск включва: 

• ответен риск свързан със загуби при необслужване ма задължение от други страни и 
влошаване на тяхната способност да посрещат задълженията си; и 

• риск от концентрация – риск произтичащ от ниската степен на диверсификация на 
портфейла от активи и неговата концентрация. 

Като част от стратегията за управление на риска, Групата прилага консервативна инвестиционна 
политика. Това означава, че средствата се инвестират основно в срочни депозити, ДЦК, общински 
облигации, и корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг. В операциите на Групата, риск от 
неплатежоспособност на ответната страна се оценява на база на: 

• оценка, направена от рейтингови агенции като Standard & Poor’s, Moody’s Investors, Service 
и Fitch Ratings, включително и местни рейтингови агенции;  
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• стойностите на собствения капитал, нетните резултати и коефициента на 
платежоспособност. Риск, генериран от ответната страна също така съществува в 
събирането на вземания от клиенти. Рискът от ненапълно ефективно събиране се взима 
предвид и се включва в ценообразуването и в разумни оценки на бъдещи нива на вземания 
и лоши такива. 

 

Оперативен риск и отдели за вътрешен одит и контрол 

Задачата на Отдела за вътрешен одит и контрол в процеса на управление на риска е да гарантира, 
че процесите са адекватни и че той самият функционира правилно и според очакванията. Отделът 
за вътрешен одит и контрол специфично се занимава с идентифициране на рискове в операциите, 
изследва и оценява дали управлението на риска се провежда правилни и адекватно и дали 
системата за вътрешен контрол са ефективни. Отделът набавя независима информация за 
качеството на управлението на риска и оценява имплементирането на процеса и функционалното 
качество. 

Управителният съвет на Групата може да препоръча конкретни действия на компаниите, част от 
Групата и да управлява процеса на управление на риска като упражнява законовите си права. 

Комитетът по риска се среща периодично и неговата цел е конкретно да анализира неблагоприятни 
случаи, които да повлияят постигането на бизнес целите на Групата и планираните действия и да 
оцени дали процеса на управление на риска е ефективен. На оперативно ниво, съответния 
професионален отдел участва в процес на управление на риска заедно с организационната 
единица, отговорна за управлението на отделни видове риск. По отношение на застрахователния 
риск, организационните единици, които са отговорни за продажбите взаимодействат на ниво 
създаване на продукти с Отделите по Актюерство и Презастраховане. Тези отдели са отговорни 
специфично с ценообразуването при застрахователни продукти и развитието на нови такива заедно 
с отделите за продажба по отношение на определяне на премийни нива, анализиране на 
финансовите рискове, нивата на щетимост, разходите и рентабилността на застрахователните 
продукти и оценката на общите условия на застраховането от презастрахователна и актюерска 
гледна точка. 
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III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 

1. История и развитие на Емитента 

 

a. История 

Наименованието на емитента е “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. Чл. 2, ал. 1 от Устава на дружеството, 
посочва неговата фирма. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Устава на латиница фирмата на дружеството се 
изписва на английски език, както следва: “EUROHOLD BULGARIA S.A.”.  

Еврохолд България АД е холдингово дружество, регистрирано в Република България, което 
осъществява своята дейност съгласно българското законодателство. Еврохолд България АД е 
публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК. Първоначалната регистрация на 
Дружеството е в Търговския регистър, воден от Софийски градски съд по фирмено дело № 14436/ 
2006 г. под № 111639, том 1509, стр. 116.  

На 10. 03. 2008 г. Еврохолд България АД е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията 
по вписванията, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър. 

Единният идентификационен код (ЕИК) на Дружеството е 175187337. 

Еврохолд България АД е създадено за неопределен срок, а именно Дружеството не е ограничено 
със срок или друго прекратително условие. 

Еврохолд България АД е публично акционерно дружество образувано чрез сливането на Еврохолд” 
АД, рег. по ф.д. № 13770/ 1996 г. по описа на Софийски градски съд и “Старком Холдинг АД”, рег. 
по ф.д. № 6333/ 1995 г. по описа на СГС.  

Чрез извършеното сливане се укрепва позицията на новосъздаденото холдингово дружество 
Еврохолд България АД, като една от големите Групи в България със значителен потенциал за 
бъдещо развитие, значим собствен капитал и финансови ресурси.  

Еврохолд България АД възниква с капитал в размер на 50 002 586 лева, разпределен в 50 002 586 
броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на един глас в 
Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална 
стойност 1 лев всяка една. От учредяването на дружеството до момента са извършени няколко 
увеличения на капитала на дружеството, посредством парични вноски, като към датата на 
проспекта капиталът на дружеството е в размер на 108 643 712 лева, разпределен в 108 643 712 
броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, право на 
дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една. Подробно описание 
на измененията в капитала на дружеството се съдържа в раздел ХХІІ.1. „Акционерен капитал”. 
Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски. Дружеството не е издавало 
акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от Еврохолд България АД 
осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на акционерите на 
дружеството, с изключение на тези, притежавани от дъщерните дружества. 

При учредяването си Еврохолд България АД притежава редица дъщерни дружества, които 
оперират в областта на застраховането, лизинга, недвижимите имоти и промишлеността. С цел 
оптимизиране на разходите и постигане на висока синергия между дъщерните дружества, 
ръководството на Еврохолд България АД взима решение за обособяването на подхолдингови 
структури в Групата. 

На 06.11.2007 г. Еврохолд България АД създаде “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД, с цел обединяване 
на застрахователните си операции. На 27.11.2007 г. се проведе заседание на общото събрание на 
акционерите на Еврохолд България АД, което одобри извършването на непарична вноска (апорт) 
на акциите, притежавани от Еврохолд България АД в дъщерните му дружества “ЗД Евроинс” АД, 
“Евроинс – Румъния Асигураре Реасигураре” СА и “Здравноосигурителна компания Свети Николай 
Чудотворец” ЕАД (понастоящем “Евроинс Здравно Осигуряване” ЕАД). Гореописаният апорт беше 
извършен след получаването на разрешение от Комисията за финансов надзор и румънската 
Комисия за застрахователен надзор. В последствие, Евроинс Иншурънс Груп ЕАД придоби 
“Макошпед Осигурување” АД, Скопие (понастоящем “Евроинс Осигурување” АД, Скопие), като 
сделката беше одобрена от Министерството на финансите на Република Македония на 28.01.2008 
г.      
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В края на 2008 г. започна обособяването и на автомобилния подхолдинг на Еврохолд България АД 
– “Еврохолд Аутомотив Груп” ЕАД. Дружеството възниква през 2007 г., като при учредяването му 
капиталът му е формиран от непарична вноска на дяловете в капитала на “Каргоекспрес” ЕООД 
(понастоящем “Булвария Варна” ЕООД) – дилър на Опел и Шевролет за Варна. Аналогично на 
създаването на Евроинс Иншурънс Груп АД, обединяването на автомобилните операции на 
Еврохолд България АД стана посредством непарична вноска на участията на Емитента в 
дъщерните му дружества – Скандинавия Моторс ЕАД – официален вносител на СААБ за България, 
Нисан София АД – най – големия дилър на Рено Нисан България и Евролийз Рент-а-Кар ЕООД – 
изключителен франчайзингов партньор на Budget Rent-a-car за България. Общото събрание на 
акционерите на Еврохолд България АД одобри гореописания апорт на свое заседание, проведено 
на 26.05.2009 г. и на 02.06.2009 г. автомобилния подхолдинг беше факт.  

Междувременно през април 2009 г. Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД, която се преименува на „Авто 
Юнион Груп” ЕАД придоби контрол върху групата на “Авто Юнион” АД, включваща в себе си “Ауто 
Италия” ЕАД – официален вносител на Фиат и Ланча за България, “Булвария Холдинг” ЕАД – дилър 
на Опел и Шевролет в София, “Гранспорт Ауто” ЕООД – официален вносител на Мазерати за 
България, “Милано Моторс” ЕООД – официален вносител на Алфа Ромео и скутерите Пиаджо, 
Веспа и Джилера, “Стар Моторс” ЕООД – официален представител на Мазда за България и 
“Булвария Рент-а-Кар” ЕООД - официален франчайз на Avis Europe за България. В края на 2010 г. 
Еврохолд Аутомотив Груп ЕАД (понастоящем “Авто Юнион Груп” ЕАД) прехвърли участията си в 
Скандинавия Моторс ЕАД, Нисан София АД и Евролийз Рент-а-Кар ЕООД на Авто Юнион АД. През 
2010 г. Авто Юнион придоби и “Eспас Ауто”, с което завърши формирането на автомобилния 
подхолдинг на Еврохолд България АД. Към датата на проспекта “Булвария Рент-а-Кар” ЕООД се 
вля в “Евролийз Рент-а-Кар” ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. С това 
преобразуване разходите на Авто Юнион АД, касаещи рент-а-кар бизнеса ще намалеят с над 500 
000 лева годишно. 

В края на 2008 г. Еврохолд България АД придоби 100 % от капитала на холандското дружество 
“БГ Аутолийз Холдинг” Б.В. (с предишно наименование “Вивотек” Б.В.), като от своя страна 
придоби друго холандско дружество - “БГ Аутолийз Груп” Б.В. (с предишно наименование “Дюзин” 
Б.В.). Еврохолд България АД взе решение за извършване на непарична вноска в капитала на 
дъщерното си дружество БГ Аутолийз Холдинг Б.В. на участията си в капиталите на “Евролийз 
Ауто” ЕАД, България, “Евролийз Ауто ИФН” СА, Румъния, “Евролийз Ауто” ЕАД, Македония, което 
от своя страна ги апортира в капитала на “БГ Аутолийз Груп” Б.В. – лизинговия подхолдинг в 
структурата на Еврохолд България АД. 

Еврохолд България АД оценява промишлените си предприятия като нестратегически, поради което 
взима решение за продажбата им, която се осъществява през август 2008 г.  

Към момента на проспекта Еврохолд България АД притежава и инвестиционния посредник “Евро-
Финанс” АД, който е част от Групата от 2006 г. В областта на недвижимите имоти оперират 2 от 
дружествата в Групата – “Еврохолд Имоти” ЕООД и “Авто Юнион Пропъртис” ЕООД. 

 

b. Предмет на дейност 

Уставният предмет на дейност на Еврохолд България АД е придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и 
продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за 
използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в 
които дружеството участва. Дружеството може да участва в други дружества и организации в 
страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в 
закона и в устава на дружеството. 

Дружеството не може да участва в дружество, което не е юридическо лице; да придобива 
лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества; да 
придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на 
акции от дружества за недвижими имоти се допуска. 

Дружеството оперира в съответствие с българското законодателство, като основните нормативни 
актове, на които се подчинява дейността му са Търговски закон, Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа, Закон за комисията за финансов надзор, Закон за мерките срещу изпиране на 
пари, Закон за допълнителния надзор върху финансови конгломерати и подзаконови нормативни 
актове, като Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане 
до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 
дружества и другите емитенти на ценни книжа, Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на 
дялово участие в публично дружество, Наредба за минималното съдържание на пълномощно за 
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представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на 
публично предлагане и др. 
 

c. Седалище и адрес на управление 

Седалището и адресът на управление на Емитента е Република България, гр. София 1592, бул. 
Христофор Колумб №43. На същия адрес се намира и централният офис на компанията. Това е и 
официалният бизнес адрес за кореспонденция с дружеството. 

 

Контакт с емитента може да се осъществява по следните начини:  
 

Бизнес адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №43 

Телефон 02/ 9651 653; 02/ 9651 651 

Факс 02/ 9651 652 

Електронен адрес investors@eurohold.bg; office@eurohold.bg 

Електронната страница  www.eurohold.bg 

От регистрацията на Еврохолд България АД като търговско дружество до момента не е извършвана 
промяна в наименованието на дружеството. Промени в предмета на дейност на дружеството не са 
извършвани.  

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

До момента дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на предприятието, не е 
придобивало и не се е разпореждало с активи на значителна стойност извън обичайния ход на 
дейността му. Емитентът няма информация за заведена искова молба за откриване на 
производство по несъстоятелност на него или на негово дъщерно дружество. 

 

d. Интелектуална собственост 

Емитентът има регистрирана търговска марка CTM 5670591 „EUROHOLD” – комбинирана, 
регистрирана на 17.10.2008 за услуги клас 36 от Класификацията на Ница, съдържаща образния 

елемент  и словния елемент EUROHOLD. 

Някои дружества от Икономическата група на Емитента, като например ЗД Евроинс АД, Евролийз 
ауто АД, също имат регистрирани търговски марки, които използват в ежедневната си дейност. 

Някои от дружествата от автомобилния подхолдинг имат право да използват в търговската си 
дейност търговските марки на производителите на леки автомобили изключително във връзка с 
изпълнение на сключените с производителите договори за дистрибуция на нови леки автомобили 
и при стриктно спазване на указанията на производителите относно начина на използване на 
търговските марки, посочени в подписаните между страните договори. 

 

В дейността на Емитента и неговата Икономическа група не се ползват други обекти на 
интелектуална собственост като патенти, полезни модели, географски означения и други подобни. 

 

2. Инвестиции 

Основните инвестиции на Еврохолд България АД от 2008 година до днес са свързани с 
реализиране на инвестиционната му програма и плановете за преструктуриране на 
инвестиционния портфейл. През 2009 година завърши процесът на консолидиране на дейностите 
на Групата чрез създаването на отделни подхолдинги в секторите „Застраховане”, „Лизинг” и 
„Автомобили”, както и тяхната цялостна интеграция. През 2010 г. окончателно приключи процесът 
на изграждане на организационно-управленската структура с диференцирани звена, функции и 
длъжности, както и подбора на висококвалифицирани кадри в областта на маркетинга, финансите, 
застраховането, продажбата на автомобили и лизинг. 
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За периода 2008 – 19.09.2011 г. Еврохолд България АД е инвестирал над 102,8 млн. лв. под 
формата на преки инвестиции в капиталите на дъщерните предприятия, като инвестициите 
извършени от дъщерните му дружества, възлизат на 146,5 млн. лв. 

 

Капиталови инвестиции: 

Описание на инвестицията Дялово 
участие 

Брой 
 акции 

Капиталови 
разходи (лв.) 

Начин на 
финансиране 

Инвеститор 

Капиталови инвестиции на Еврохолд България през 2008 година 

Евролийз Ауто Скопие ЕАД 
Учредяване на дружество 

100% 1 000 97 830 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евроинс Иншурънс Груп АД 
Увеличение на капитала 

100% 76 981 791 76 981 791 Привлечени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз Ауто ЕАД 
Увеличение на капитал   

 6 018 606 6 018 606 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз Ауто ИФН Румъния 
Покупка на участие 

51% 55 080 1 956 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз Ауто ИФН Румъния 
Увеличение на капитал   

66,92% 201 650 1 065 927 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз Ауто ИФН Румъния 
Покупка на участие 

70.54% 13 870 72 011 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Еврохотелс АД 
Увеличение на капитал 

91.21% 1 200 000 1 200 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Геоенергопроект АД 
Покупка на участие 

80% 6 150 150 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Б.Г. Аутолийз Холдинг – 
Холандия, Придобиване  

100% 180 46 647 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз рент а кар EOOД 
Увеличение на капитал 

100% 6 300 630 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Аутоплаза ЕАД 50% 49 000 49 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Общо    88 267 812   

Инвестиции на дъщерните дружества през 2008 година 

Евроинс Македония 
Покупка на участие 

83,25% 2102 14 994 295 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Македония 
Увеличаване на участие 

8,10% 475 474 998 Разпред. на 
дивиденти 

ЕИГ АД 

Евроинс Македония 
Увеличение на капитала 

47,48% 2786 3 683 933 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Таково, Сърбия 
Покупка на участие 

10% 41 948 7 315 321 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЗД Евроинс АД 
Увеличаване на капитал 

14,92% 1 753 542 7 014 168 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЗД Евроинс АД 
Увеличаване на участие 

1,84% 215 974 1 310 175 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на капитал 

29,21% 10 603 144 5 922 173 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на участие 

0,70% 242 000 402 314 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Здравно осигуряване 
ЕАД Увеличаване на капитал  

10,63% 250 000 1 000 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Здравно осигуряване  
ЕАД Увеличаване на участие  

44,68% 1 050 000 1 200 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Македония 
Покупка на участие 

83,25% 2 102 43 317 377 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Общо    86 634 754   

Капиталови инвестиции на Еврохолд България през 2009 година 

Евро-Финанс АД 99,99% 207 899 1 455 293 Собствени Еврохолд България АД 
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Покупка на участие средства 

Евролийз Ауто Скопие ЕАД 
Увеличение на капитал 

100% 1 000 97 825 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Аутоплаза ЕАД 100% 51 000 51 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Б.Г. Аутолийз Холдинг – 
Холандия, 
Увеличение на капитал 

100%  27 400 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Евролийз Ауто ЕАД 
Покупка на участие 

22,46% 3 481 293 8 067 798 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Общо    9 699 316   

Инвестиции на дъщерните дружества през 2009 година 

Авто Юнион Холдинг  
Покупка на участие 

100% 17 300 000 15 646 640 Собствени 
средства 

Авто Юнион Груп АД 

Камалия Лимитид 
Покупка на участие 

100% 999 3 911 660 Собствени 
средства 

Авто Юнион Груп АД 

Интер Сигорта  
Покупка на инвестиция 

90,75% 90 750 500 1 052 007 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

ЗД Евроинс АД 
Увеличаване на участие 

2,61% 306 687 588 879 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на капитал 

36,96% 2 2658 397 10 492 167 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на участие 

1,55% 949 000 1 632 922 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Стар Моторс ЕООД 
Увеличаване на капитала 

100% 20 000 1 000 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Общо    34 324 275   

Капиталови инвестиции на Еврохолд България през 2010 година  

Геоенергопроект ЕАД 
Покупка на участие 

99,47% 70 000 700 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Общо    700 000   

Инвестиции на дъщерните дружества през 2010 година 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на капитал 

 9 035 868 4 293 829 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Милано Моторс ЕООД 
Увеличаване на капитал 

 190 760 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Гранспорт Ауто ЕООД 
Увеличаване на капитал 

 9 500 950 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Ауто Италия ЕАД 
Увеличаване на капитал 

 415 000 4 150 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Авто Юнион АД 
Увеличаване на капитал 

 5 126 2 563 000 Собствени 
средства 

Камалия Трейдинг 
Лтд. 

Евролийз Ауто Скопие ЕООД, 
Увеличаване на капитал 

 3 000 293 375 Собствени 
средства 

БГ Аутолийз Груп Б.В. 

Общо    13 010 204   

Капиталови инвестиции на Еврохолд България от началото на 2011 г.  до датата на проспекта 

Авто Юнион АД 
Увеличаване на капитал 

100%  850 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Б.Г. Аутолийз Холдинг – 
Холандия, 
Увеличение на капитал 

100%  3 344 469 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

Скандинавия Моторс АД 
Увеличаване на капитал 

0,46% 4 4 000 Собствени 
средства 

Еврохолд България АД 

      

Общо    4 198 469   

Инвестиции на дъщерните дружества от началото на 2011 г. до датата на проспекта 

Скандинавия Моторс АД 99,54% 871 871 000 Собствени Авто Юнион АД 
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Увеличаване на капитал средства 

Нисан София АД 

Увеличаване на капитал 

 150 000 750 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Евротрък ЕООД 

Учредяване на дружество 

100% 1 000 10 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Ауто 1 ООД 

Покупка на участие 

51% 5 100 510 000 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Евроинс Румъния 
Увеличаване на капитал 

90.45%  3 468 000 Собствени 
средства 

ЕИГ АД 

Б.Г. Аутолийз Груп – Холандия, 
Увеличаване на капитал 

100%  3 344 469 Собствени 
средства 

Б.Г. Аутолийз Холдинг 
– Холандия 

Евролийз Ауто Скопие,     
Увеличаване на капитал 

100%  97 792 Собствени 
средства 

Б.Г. Аутолийз Груп – 
Холандия 

Евролийз Ауто Румъния,   
Увеличаване на капитал 

74.93%  312 933 Собствени 
средства 

Б.Г. Аутолийз Груп – 
Холандия 

Евролийз Ауто ЕАД 
Увеличаване на капитал 

100%  3 032 808 Собствени 
средства 

Б.Г. Аутолийз Груп – 
Холандия 

Нисан София ЕАД 

Придобиване на участие 

100 % 43 584 136 908 Собствени 
средства 

Авто Юнион АД 

Общо    12 533 910   

 

От учредяването си до момента Еврохолд България АД и дружествата в Групата са извършили 
следните инвестиции в дълготрайни активи: 

 

Инвестиции в дълготрайни активи на консолидирана база: 

ПОКАЗАТЕЛ 

(хил. лв.) 

2008 2009 2010 
30.6.2010 30.6.2011 

Земи (терени) 6,101 5,103          3,580   5,319 4,183 

Сгради и конструкции 15,859 16,067          3,671   18,656 2,805 

Машини и оборудване 5,081 5,894          1,851   5,556 1,518 

Съоръжения 530 1,599                  4   1,494 4 

Транспортни средства 12,997 23,752        23,047   25,162 25,420 

Стопански инвентар 1,535 2,374          1,782   2,356 1,589 

Разходи за придобиване на ДМА 1,536 7,178 1,551   5,168 1,663 

Други 1,552 1,570             217   498 202 

Инвестиционни имоти 11,440 22,451        22,967   22,463 24,818 

Общо инвестиции в ДМА 56,631 85,988        58,670   86,672 62,202 

 

Таблицата съдържа данни за балансовите стойности на притежаваните дълготрайни материални 
активи и инвестиционни имоти към края на всеки от представените периоди. 

През 2010 г. дълготрайните активи на консолидирана база намаляват спрямо същите към края на 
2009 г., в резултат на извършените продажби през текущата година на дъщерните дружества от 
производственото направление на Холдинга. През последния отчетен период към 30.06.2011 г. 
Групата е инвестирала в нови дълготрайни активи на стойност близо 3,5 млн. лв.  
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Структура на дълготрайните активи за 
2010, %

Земи (терени) - (6.1%)

Сгради и конструкции - (6.26%)

Машини и оборудване - (3.15%)

Съоръжения - (0.01%)

Транспортни средства - (39.28%)

Стопански инвентар - (3.04%)

Инвестиции в процес на 

изпълнение - (2.64%)

Други - (0.37%)

Инвестиционни имоти - (39.15%)

Структура на дълготрайните активи за H1 
2011, %

Земи (терени) - (6.72%)

Сгради и конструкции - (4.51%)

Машини и оборудване - (2.44%)

Съоръжения - (0.01%)

Транспортни средства - (40.87%)

Стопански инвентар - (2.55%)

Инвестиции в процес на изпълнение 

- (2.67%)

Други - (0.32%)

Инвестиционни имоти - (39.9%)

 

 

a. Инвестиции в процес на изпълнение 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, Еврохолд България АД не е в процес на 
извършване на капиталови инвестиции.  

Капиталови инвестиции от страна на дъщерни компании: 

Автомобилният холдинг Авто Юнион АД, част от икономическата група на Еврохолд България АД, е 
подал заявление до Комисията за защита на конкуренцията за одобрение на сделка по 
придобиване на дружеството Дару Кар АД.  

Дару Кар АД е дилър на автомобилната марка БМВ в България. Компанията има оторизиран сервиз 
за ремонт на автомобили БМВ, Мини, Роувър, Ленд Роувър и Махиндра. Същото така, предлага и 
оригинални резервни части за марките автомобили, които предлага. Дару Кар разполага с 
търговски и сервизен комплекс в гр. София -ЖК Дружба.  

Сделката е част от стратегията на автомобилния холдинг  за разширяване пазарния му дял в 
сегмента обслужване на автомобили от висок клас, както и придобиване на сервизни центрове 
като основен източник на рентабилност поради ниските маржове при продажбата на нови 
автомобили в настоящата пазарна ситуация. 

Окончателното придобиване на компанията ще приключи след одобрението на сделката от КЗК. 

 

b. Инвестиционни ангажименти 

По силата на сключен договор за заем между Евролийз Ауто ЕАД и Европейската Банка за 
Възстановяване и Развитие (ЕБВР) е поета гаранция и ангажимент за спазване на съотношение 
Дълг/Собствен капитал на Евролийз Ауто ЕАД на база консолидирани финансови отчети в размер 
на не по-вече от 7,5:1. Еврохолд България АД се е задължил, при необходимост, да извърши 
съответната капиталова инвестиция за поддържане на коефициента в договорените граници. Към 
30.06.2011 съотношението Дълг/Собствен капитал на Евролийз Ауто ЕАД е 4,84:1. При така 
постигнатия коефициент, на този етап няма предпоставки за ангажиране на допълнителни 
средства от страна на Еврохолд България АД за капиталова инвестиция за изпълнение на 
капиталовите ангажименти по съществуващите инвестиции. 

Еврохолд България АД и дружествата в Групата не са поемали други ангажименти за бъдещи 
инвестиции. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

1. Основни дейности 

 

Основна сфера на дейност 

Еврохолд България АД е регистрирано в Република България. Основната му дейност включва: 

♦ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества; 

♦ финансиране на дружествата, в които компанията участва; 

♦ участия в български и чуждестранни дружества. 

Приходите на Еврохолд България АД се формират предимно от финансова дейност, свързана с 
придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия. 

Към 30.06.2011 г. Еврохолд България АД притежава пряко участия в пет дъщерни и две 
асоциирани дружества. 

Дружествата от портфейла на Еврохолд България АД оперират на следните пазари: 
застрахователен и здравноосигурителен, лизингов, финансов, автомобилен, недвижими имоти. 
Основният бизнес е концентриран по линията „Продажба на автомобили – Лизинг – Застраховане”. 

В периода обхванат от историческата информация дружествата в Групата предлагат следните 
услуги: 

• Застрахователни услуги 

• Здравноосигурителни услуги 

• Финансов и оперативен лизинг 

• Финансово посредничество 

• Продажба на нови автомобили 

• Продажба на употребявани автомобили 

• Автосервизни услуги 

• Продажба на резервни части 

• Отдаване на автомобили под наем 

• Управление на инвестиционни имоти 

През 2010 г. Групата е притежавала и други дружества, предлагащи услуги, определени като 
нестратегически. По тази причина през м. септември 2010 г. е извършена продажба на тези 
дружества. Продадените компании са предлагали следните услуги: 

• Внедряване на GPS приложения за контрол, охрана и логистика на автомобилния парк 

• Управление на туристически имоти 

• Производство на медицински изделия за еднократна употреба 

• Производство на инструментална екипировка и пластмасови изделия 

• Лабораторни геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията. 

 

Бизнес направления 

Текущата бизнес структура на Еврохолд България АД включва три основни подхолдинга: Евроинс 
Иншурънс Груп АД, Авто Юнион АД и Евролийз Груп, специализирани съответно в застраховане, 
продажба на автомобили и лизинг, както и инвестиционния посредник Евро-Финанс АД и 
дружествата в направление недвижими имоти. 
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a. Евроинс Иншурънс Груп АД – www.eig.bg 

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) е учредено в края на 2007 г. като 100% дъщерна компания на 
Еврохолд България АД, в която се концентрира целия застрахователен и здравноосигурителен 
бизнес на холдинга. Към датата на Проспекта Еврохолд България АД притежава 80.82% от ЕИГ.  

През последните няколко години ЕИГ разширява своята дейност като придобива застрахователни 
компании в Румъния, Македония, Сърбия и Турция. Застрахователните дружества в Групата имат 
над 300 регионални офиса и повече от 1 милион клиента в региона. 

Изминалата 2010 г. е много важен период за развитието и утвърждаването на ЕИГ като регионален 
лидер в общото застраховане. Усилията и инвестициите, направени през последните няколко 
години, осигуряват стабилизиране на пазарните позиции на компаниите в България, Румъния и 
Македония. 

Към края на 2010 г. ЕИГ притежава мажоритарен брой акции в дружества в България, Македония, 
Турция и Румъния и миноритарен дял в дружество в Сърбия. Делът на ЕИГ в капитала на 
дружествата е съответно: 77.22% в „ЗД Евроинс” АД, 91.39% в „Евроинс Осигуруванье Скопие” 
АД, 90.45% в „Евроинс Румъния Застраховане Презастраховане” АД, 100% в „Евроинс – Здравно 
Осигуряване” АД, 90.75% в Интер Сигорта, Турция и 8.1% в Таково Осигуруванье, Сърбия. 

Основна цел на Евроинс Иншурънс Груп АД е постигане на 10% пазарен дял в средносрочен план 
за региона на Балканите в сектор Общо Застраховане. 

Предметът на дейност на дъщерните дружества на ЕИГ е общо застраховане и здравно 
осигуряване. Предлаганите продукти включват застраховки на гражданска отговорност на 
автомобилистите, каско на МПС, имущество, товари по време на превоз, обща гражданска 
отговорност, селско стопански култури и животни, плавателни съдове, летателни апарати, 
финансови рискове, помощ при пътуване, злополуки и заболявания. Основните конкуренти на ЕИГ 
са международни застрахователни групи като Алианц, Виена Иншурънс Груп, Дженерали, Уника и 
др., които оперират на повечето пазари, на които дъщерните дружества на ЕИГ извършват своята 
дейност. 

Основно предимство на ЕИГ е добре разработената пласментна мрежа, покриваща територията на 
всяка от страните, в които оперират дъщерните дружества на Групата. Мрежата включва 
комбинация от различни канали на продажба (агенции, брокери, франчайзери и застрахователни 
агенти), което позволява максимална гъвкавост и достъп до крайните клиенти. Друго важно 
предимство на ЕИГ е съвместната работа с другите два подхолдинга на Еврохолд – Евролийз Груп 
и Авто Юнион. Това позволява разработването на общи продукти, уникални за съответния 
регионален пазар. Важен аспект от конкурентоспособността на ЕИГ е и централизирането на 
дейностите по презастраховане и управление на инвестициите след отделянето на 
застрахователния бизнес в самостоятелен подхолдинг. 

Потенциал за развитие и движещи сили: 

ЕИГ разполага със значителен потенциал за ръст, който се генерира от фундаментални, пазарни и 
вътрешни за компанията фактори. 

• Фундаментални – постепенна конвергенция на стандартите на страните от Източна Европа 
с тези от Западна, ръст на доходите, ръст на кредитирането (зависещо от нормализиране 
на глобалния и регионален кредитни и фондови пазари) и търсенето на по-големи 
продукти, ръст на търсенето на всички застрахователни продукти. 

• Пазарни – ръст на тарифите и нивата на рентабилност, постепенен преход към по-
технически рентабилни застрахователни продукти, по-дълбоко застрахователно 
проникване и плътност. 

• Вътрешни за компанията – ЕИГ вече е имплементирала или планира да имплементира 
следните инициативи, които ще подобрят нейната пазарна позиция и финансови 
параметри: 

o Ограничение на експозицията към застраховки ГО – ценово позициониране в 
горната част на пазара; 

o Развитие на застраховките, които не са свързани с пътни превозни средства; 

o Допълнително имплементиране на франшиз, бонус-малус и други вид 
ценообразуване; 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
75

o Подобряване събираемостта на вземанията; 

o Възнаграждение на единиците за продажба на база балансирана система за точки; 

o Намаления на аквизиционните разходи и комисионните; 

o Оптимизация на разходите за щети; 

o Оптимизация на административните разходи. 

 

Ключови фактори за успех: 

• Ефективно използване на капитала – оптимизиране на презастраховането, осигуряване на 
адекватни резерви; 

• Управление на застрахователния риск – строги процедури при сключване на застраховки, 
ценообразуване и продуктов дизайн, съобразени с риска; 

• Оптимизиране на представянето на активите чрез балансирани качество, диверсификация, 
ликвидност и възвръщаемост, съответствие между активите и задълженията;  

• Ефективна обработка и управление на застрахователните претенции; 

• Използване на интегрирана информационна система за управление; 

• Оптимизиране на бизнес процесите; 

• Разработване на иновативни продукти, съобразени с нуждите на целевите сегменти; 

• Идентифициране на ценни сегменти от клиенти, конкурентно ценообразуване;  

• Управление на каналите за дистрибуция чрез постоянно следене на резултатите, 
ефективни мотивационни схеми, обучение на служителите; 

• Ефективна реклама, с която да се изгради образа на интересна марка; 

• Установяване на дългосрочни партньорства – сътрудничество с лизингови и автодилърски 
компании, банкови институции. 

 

История и развитие на Евроинс Иншурънс Груп АД 

ЕвроИнс Иншурънс Груп (ЕИГ) е водеща независима застрахователна група на Балканите с повече 
от 1 милион клиенти в три страни от региона – България, Румъния и Македония. През 2010 година, 
ЕИГ постигна общи премии от над 233 милиона лева, което е годишен ръст от 5% спрямо 2009 
година. Нетният консолидиран резултат за 2010 година се подобри до загуба от 4.3  милиона лева 
в сравнение с загуба от 6.1 милиона лева за 2009 и загуба от 26.4 милиона лева за 2008 година. 
Докато голяма част на този ръст се дължи на Гражданска Отговорност в Румъния, Групата 
регистрира и задоволителен ръст в застраховките, които не са свързани с пътни превозни 
средства – ръст в застраховките на имущества, отговорности и злополуки от съответно 12%,17% и 
17% на годишна база. Записаните премии в Каско намаляха с 17% за периода в резултат на 
икономическата стагнация  в региона.  

Техническият резултат също се подобрява. Той достига загуба от 7.8 милиона лева в сравнение с 
загуба от 11.1 милиона лева за 2009 година. Коефициентите на щетимост и аквизиции също така 
се подобрят в сравнение с 2009 година. Като резултат, комбинираният коефициент е 103.5%, 
което е подобрение от 2.9% на годишна база. 

Доходността от инвестиции беше стабилна, където нетния инвестиционен доход достигна 5.3 
милиона лева. 

България-общо застраховане 

• Брутните записани премии на ЕИГ в България за 2010 са 71.9 милиона лева, което е спад 
от 3%  на годишна база. Представянето на компанията е по-добро от това на пазара, който 
се сви с 5.2% за 2010 година. Спадът се дължи основно на Каско застраховките, които все 
още се влияят от стагнацията на икономиката. 

• Техническият резултат е загуба от 2.9 милиона лева, като комбинираният коефициент 
(combined ratio) достига 105.5%, където ръстът на коефициента на щетимост се 
компенсира от намаление на коефициента на разходите. Ръстът на коефициента на 
щетимост се дължи основно на увеличение на резерва за настъпили, но необявени щети по 
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ГО застраховки в унисон с пазарните изчисления на Комисията за Финансов Надзор. 
Техническата загуба за целия пазар на общо застраховане достига 42.4 милиона лева. 

• Нетният приход за периода е 2.1 милиона лева, който включва и положителен 
инвестиционен резултат от 751 хиляди лева.  

• През първата четвърт на 2010 година, компанията е предприела стъпки, които целят избор 
на риска в ГО застраховките, където нов метод на индивидуално ценообразуване на база 
на история на щетимост, изминати километри, опит на шофиране и др. е внедрен успешно. 
Усилията на КФН и новите регулации в сила от ноември 2010 година, имат позитивен 
ефект върху цената на ГО застраховките, като се наблюдава намаление на комисионите от 
25% на 15%. Увеличението на средната рискова премия за Евроинс е 32% или 39 лева. 

България-здравно осигуряване 

• Брутните записани премии за 2010 са 2.5 милиона лева, което е 97% ръст спрямо 2009 
година, дължащ се основно на привличане на големи корпоративни клиенти като METRO 
Cash&Carry, Practiker и Уникредит Булбанк. Ръстът на пазара е само 5% на годишна база. 

• Техническият резултат е загуба от 242.5 хиляди лева. Поради положителния 
инвестиционен резултат от 258 хиляди лева, компанията достига нетна печалба от 17.6 
хиляди лева. 

• Очаква се прокарването на нова законодателна рамка, която да изисква регистрирането на 
здравно-осигурителните дружества като общо-застрахователни компании.  

Румъния-общо застраховане 

• Записаните премии достигат 148.4 милиона лева, което е 10% ръст спрямо 2009 година. 
Този ръст се дължи основно на застраховките ГО, които бележат ръст от 16% на годишна 
база, както и на ръст от 49% процента на имуществените застраховки след старта на 
предлагане на нови продукти.  

• Комбинираният коефициент (combined ratio) е 102.9%, което резултира в негативен 
технически резултат от 3.7 милиона лева, което е значително подобрение спрямо 
негативния резултат от 7.0  милиона лева за миналата година. 

• Нетната загуба за 2010 г. достига 2.1 милиона лева, което се дължи на негативния 
технически резултат, спрямо загуба от 4.5 милиона лева за 2009 година.   

• Най-важното събитие през периода е спадът на цената на ГО, което се дължи основно на 
дъмпинг практики на компаниите Астра и ВИГ.  

Македония-общо застраховане 

• Записаните премии за 2010 година достигат 13.9 милиона лева, което е ръст от 5% спрямо 
2009 година. Това е задоволително представяне като се вземе предвид спада на целия 
Македонски  застрахователен пазар през периода. 

• Комбинираният коефициент (combined ratio) се подобрява до 100.3% след усилията на 
мениджмънта да подобри всички операции – щети, аквизиции и администрация. 
Техническата загуба е 1.17 милиона лева спрямо загуба от 1.76 милиона лева за 2009 
година.  

• На ново нетна печалба, компанията достига печалба от 3.9 хиляди лева, което е 
значително подобрение спрямо нетната загуба от 1.24 милиона лева за предходния 
период.   

• Нови Каско тарифи са в сила от 1 ноември 2010 година. 

• Нови регулации в Македонския застрахователен пазар се очакват, особено в областта на 
техническите резерви.  

С 13-годишна история, пълен набор от предлагани продукти в общото застраховане, една от най-
развитите мрежи за продажба, обширна експертиза на местния и регионален пазари и опитен 
персонал, ЕИГ се ползва с доверието на своите корпоративни и индивидуални клиенти.  

ЕИГ и нейните дъщерни компании успяват постепенно да подобрят своите операции и да затвърдят 
своето пазарно присъствие в силна конкуренция със световни международни застрахователни 
компании. Застрахователните компании в Групата имат повече от 300 регионални офиса и над 1 
милион клиенти в региона.  
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Групата дистрибутира своите продукти чрез собствена мрежа от агенции, застрахователни агенти, 
както и чрез останалите компании от групата на Еврохолд като Авто Юнион (подразделението на 
Еврохолд за продажба на коли) и Евролийз Груп (лизинговия под-холдинг на Еврохолд).  

Групата има стабилна капиталова база и покрива всички коефициенти за платежоспособност и 
резервиране. Към 30 юни 2011 година, маржът на платежоспособност е 122.4%. Същевременно, 
коефициента на резервираност към 30 юни 2011 година е 102%. 

Основаната цел на ЕИГ в средносрочен план е постигане на устойчив регионален пазарен дял от 
5% на общо-застрахователения пазар на Балканите. Има няколко фактора, които са важни за 
устойчивия растеж на Групата. Те включват регионална експертиза, баланс между риск и ръст, 
отдаден и опитен мениджмънт и персонал. 

Групата прогнозира да достигне брутни записани премии в размер на 350 милиона лева до края на 
2013 година. 

ЕИГ разполага със значителен потенциал за ръст, който се генерира от фундаментални, пазарни и 
вътрешни за компанията фактори. 

• Фундаментални – постепенна конвергенция на стандартите на страните от Източна Европа 
с тези от Западна, ръст на доходите, ръст на кредитирането (зависещо от нормализиране 
на глобалния и регионален кредитни и фондови пазари) и търсенето на по-големи 
продукти, ръст на търсенето на всички застрахователни продукти. 

• Пазарни – ръст на тарифите и нивата на рентабилност, постепенен преход към по-
технически рентабилни застрахователни продукти, по-дълбоко застрахователно 
проникване и плътност. 

• Вътрешни за компанията – ЕИГ вече е имплементирала или планира да имплементира 
следните инициативи, които ще подобрят нейната пазарна позиция и финансови 
параметри: 

o Ограничение на експозицията към застраховки ГО – ценово позициониране в 
горната част на пазара; 

o Развитие на застраховките, които не са свързани с пътни превозни средства; 

o Допълнително имплементиране на франшиз, бонус-малус и други вид 
ценообразуване; 

o Подобряване събираемостта на вземанията; 

o Възнаграждение на единиците за продажба на база балансирана система за точки; 

o Намаления на аквизиционните разходи и комисионните; 

o Оптимизация на разходите за щети; 

o Оптимизация на административните разходи. 
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Записани премии през 2010: 233 млн лева

� Евроинс Румъния- 148.3 млн лева

� Евроинс България – 71.8 млн лева

� Евроинс Македония – 13.9 млн лева

� Евроинс Здравно – 2.5 млн лева

� Таково Сърбия – 43.2 млн лева (10% дял)

�Интер Сигорта
 

Източник: ЕИГ 

От началото на своето основаване Групата прилага агресивна стратегия за развитие на базата на 
органичен ръст и придобивания в страни от региона на Югоизточна Европа с висок потенциал на 
развитие и ниска застрахователна плътност и проникване. 

Чрез рационални придобивания през последните 4 години, портфолиото на ЕИГ се увеличава 
значително, като включва: 

• Евроинс България – 8-ят най-голям общ застраховател в България (5% пазарен дял за 
2010 година според официалните данни на КФН); 

• Евроинс Румъния – 10-ата по големина общозастрахователна компания в Румъния (4.5% 
пазарен дял за 2010 година според данни от Xprimm – www.xprimm.com); 

• Евроинс Македония – 6-тата по големина застрахователна компания в Македония (7.14% 
пазарен дял за 2010 година според данни на Агенцията за Застрахователен Надзор на 
Македония); 

• Евроинс Здравно Осигуряване – един от най-големите здравно-осигурителни компании в 
България; 

• Таково Осигурание – дял от 10% в шестия най-голям застраховател в Сърбия (4.8% 
пазарен дял за 2010 година според данни от Xprimm – www.xprimm.com); 

• Интер Сигорта– мажоритарен дял в неактивна компания за общо застраховане в Турция 
(придобита в началото на 2009 година). 

Име на компанията Страна 2010 записани премии (млн лева) 2010 паз. Дял Дата на придобиване/ основаване

Евроинс България Bulgaria 71.8 5.00% Основана през декември 1996

Евроинс Румъния Romania 148.3 4.50% Придобита през юни 2007

Евроинс Макед Macedonia 13.9 7.14% Придобита през декември 2007

Евроинс Здр Осиг Bulgaria 2.5 n.a. Онсована през ноември 2004

Таково Serbia 43.2 4.80% 10% дял придобит през август 2008

Интер Сигорта Turkey 0.0 n.m. Придобита в началото на 2009  

Източник: ЕИГ 

 

Стратегия 

ЕИГ се е фокусирала на Балканите, на база на силно неразвит регионален застрахователен пазар 
и голям потенциал за ръст. Като се вземе предвид историческото доминиране на автомобилни 
застраховки в региона, Групата е продавала голям обем от този вид застраховки, но скорошната 
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еволюция на пазара доведе до необходимост от развитие на много по-широк спектър от общо-
застрахователни продукти, за да се отговори на растящите нужди и модели на купуване на 
клиентите имащи все по-голяма покупателна способност, което се очаква да подобри 
рентабилността на компаниите.  

Дългосрочната стратегия на ЕИГ е да постигне устойчив пазарен дял от 5% в региона и 
постепенно да подобри своята рентабилност и възвращаемост на собствения капитал. Групата 
планира да извърши своята стратегия като постигне следните цели: 

• Всички дъщерни компании в региона са брандирани под общото име „Евроинс” и имат 
единна маркетингова стратегия; 

• Добре балансиран портфейл от застрахователни продукти според специфичните черти на 
регионалните пазари, със фокус върху развитие на други застрахователни продукти освен 
тези, свързани с превозни средства; 

• Развитие и консолидация на национални мрежи за продажба от агенции с възнаграждения 
на база финансови и нефинансови индикатори за представяне; 

• Software и back office инфраструктура напълно хармонизирана с информационни потоци в 
реално време software за управление на риска. INACS software е внедрен във всички 
застрахователни компании на ЕИГ; 

• Централизирано управление на активите от професионален мениджър на база балансирана 
инвестиционна стратегия; 

• Представяне на иновативни продукти, които да посрещат еволюиращите нужди на 
клиентите; 

• По-силно партньорство със съществуващите клиенти и привличане на нови такива чрез 
кръстосаното предлагане на продукти с лизинговата група и групата за продажба на коли 
на Еврохолд; 

• Оптимизация на аквизиционни и административни разходи с цел постигане на техническа 
рентабилност на всички предлагани застрахователни продукти; 

• Централизирано управление на презастраховането. Положителните резултати от този 
процес стават очевидни през 2009 и 2010 г. и резултират в непропорционални договори, 
увеличение на задържането на премии в Групата, увеличение на капацитета на записване 
на премии в застраховките за имущество, товари, плавателни съдове при същите цени, по-
високи комисионни за цедиране, по-ниски презастрахователни нива за ГО и договори за 
отговорности. 

 

Конкурентни предимства 

По мнението на Управителния Съвет на ЕИГ, Групата има следните конкурентни качества, които 
взети заедно, открояват ЕИГ от нейните местни и регионални конкуренти: 

Високо квалифициран управленски състав и персонал 

Членовете на управителите съвети на Групата и нейните дъщерни дружества са много опитни 
професионалисти с години опит в сектора на застраховане. Ключовите мениджъри и персонал 
притежават дълбоко познание на местните и регионален застрахователни пазари и са с доказан 
опит в управлението на Групата и нейните компании към разширение на пазарния дял, 
интегриране и оптимизация на операциите по страни и организации. Освен това, комбинацията от 
местен опит, интимно познание на културните различия в региона и прилагането на водещи 
управленски и пазарни практики, е с доказан ефект в постигането на дългосрочната стратегия на 
Групата.  

Достъп до ефективни канали на продажба, част от групата на Еврохолд 

Като част от Еврохолд, ЕИГ и нейните дъщерни компании имат пряк достъп до крайни клиенти, 
които купуват коли или лизинговат активи чрез Авто Юнион и Евролийз Груп.Контролът върху тези 
канали осигурява постоянен и дълготраен източник на клиенти за Групата. Освен това, близкото 
сътрудничество и кръстосаните продажби между трите основни подразделения на Еврохолд 
улеснява предлагането на уникални, съобразени с изискванията на клиента, иновативни продукти. 

(Освен продажбата на продукти и услуги през контролираните канали за продажба на Еврохолд, 
ЕИГ разполага с обширна мрежа от агенции и агенти в региона (България, Румъния и Македония). 
Освен това, Групата е партньор с множество застрахователни брокери, както и регионални 
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банкови групи, което разширява достъпа на Групата до диверсифицирана и разрастваща се база 
от клиенти. 

Силно познаване на бранда 

ЕИГ има обща стратегия за брандиране, която генерира силна познаваемост на бранда на ЕИГ в 
региона и страните на дейност на Групата. Групата се приема като солиден бизнес партньор и 
най-голямата независима застрахователна група на Балканите. 

Силно партньорство с водещи презастрахователи и централизирана презастрахователна 
дейност 

Групата има централизирана стратегия за презастраховане, при която всички презастрахователни 
договори се сключват на централно ниво, с което се постигат значителни отстъпки за количество и 
по-добри презастрахователни условия. Позитивните ефекти на тази инициатива стават видни през 
2009 и 2010. 

Интегриран software за управление на застрахователните дейности 

Групата разполага с IT система, интегрирана по цялата структура на ЕИГ и нейните компании, 
което допринася за оптимизиране на операциите, максимално ниво на аналитичност, надзор и 
отчетност. 

Електронно генериране на полици 

Групата е сред пионерите в предлагането на електронни полици, които ограничават измамите, 
документооборота, както и допринасят за ефективност на дейностите и управлението на 
процесите. 

Рационална инвестиционна стратегия 

Инвестирането на финансови активи е делегирано към водещата компания за управление на 
активи Евро-Финанс, което осигурява професионално управление на активите и разпределение 
според определени инвестиционни мандати, което от своя страна позволява на мениджмънта на 
ЕИГ да се фокусира върху реалните застрахователни дейности на Групата и нейните дъщерни 
дружества. 

 

Юридическа информация 

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) 

ЕИГ е акционерно дружество, регистрирано според съдебно решение No. 1302/2007 от Софийски 
Градски Съд, с ЕИК номер 175394058, с централно и регистрирано седалище на 1797 София, 
Квартал Изгрев, 16 Булевард Г.М. Димитров. 

Основаната дейност на Групата е: консултиране, търговско представителство и факторинг и всяка 
друга дейност, която не е забранена от закона. 

Компанията-майка на Групата е Еврохолд България АД с централно седалище на 1592 София, 43 
Булевард Христофор Колумб. 

Компанията се управлява от Борд на Директорите и се представлява от Кирил Иванов Бошов и 
Златолина Иванова Мукова, заедно и поотделно. 

ЗД Евроинс АД (Евроинс България) 

Компанията е дъщерното застрахователно подразделение на ЕИГ в България, с регистрирано 
седалище в София, бул. Христофор Колумб 43. 

Компанията е регистрирана със съдебно решение No. 9078/1998 от Софийски Градски Съд и 
действаща с лиценз за застрахователна дейност No. 8/15.06.1998. 

ЕИГ директно притежава 9,076,247 броя акции, което представлява 77.22% от капитала на 
компанията. Евроинс България е публична компания, търгуваща се на Българската Фондова Борса 
(код: 5IC). 

Евроинс Румъния Застраховане и Презастраховане АД (Евроинс Румъния) 

Компанията е дъщерното застрахователно подразделение на ЕИГ в Румъния. Компанията е 
регистрирана в Търговския Регистър на Букурещ под No. J40/2241/09 от февруари 1994, със 
застрахователен лиценз No. 13/23 от октомври 2001, регистрирана в застрахователния регистър 
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под No. RA-010/04.10.2003. Нейният регистриран централен офис е на улица Димитри Помпейу 
10A, Сектор 2, Букурещ, Румъния. 

ЕИГ директно притежава 90.45% от капитала на компанията или 75,511,598 броя акции. 

Евроинс Осигуриванье АД Скопие (Евроинс Македония) 

Компанията е общо-застрахователното дружество на ЕИГ в Македония. Евроинс Македония е 
регистрирана в Министерството на Финансите на Република Македония със съдебно решение 
No.9126/20.07.1995 и има лиценз от Министерството на Финансите за извършване на 
застрахователна дейност No.18-25799/15-02 dd. 29.04.2003. Нейният регистриран офис е Скопие, 
улица Македония 19. 

ЕИГ притежава директно 91.39% от капитала на компанията или 5,363 броя акции. 

Евроинс Здравно Осигуряване АД 

ЕИГ притежава една от най-големите здраво-осигурителни компании в България, с регистрирано 
седалище София, бул. Христофор Колумб 43. 

Компанията е регистрирана със съдебно решение No.12203/2004 от Софийски Градски Съд и има 
лиценз за осъществяване на дейност, издаден от КФН под номер 7-ЗОД/03.11.2004. 

ЕИГ директно притежава 100% от капитала на компанията или 2,100,000 броя акции. 

Интер Сигорта АД, Турция 

В началото на 2009 година, ЕИГ придобива компанията за общо застраховане в Турция, която има 
неактивен лиценз за осъществяване на застрахователни услуги в страната. 

Компанията е регистрирана в Търговския Регистър в Истанбул под номер 373809 – 321391. 
Официалното и седалище е Истанбул, 22 Булевард Кескингил, Талатпаша, Каштихан 

ЕИГ притежава директно 90.75% от капитала на компанията или 90,750,500 броя акции. 

 

Акционерен капитал на Евроинс Иншурънс Груп ЕАД 

Към датата на проспекта 19.09.2011 година, регистрираният капитал на ЕИГ не е увеличаван. 
Последното увеличение на капитала е било на 10 август 2008 година като капитала на Групата 
достига 137,160,587 милиона евро. Увеличението на капитала е с парична вноска в резултат на 
продажбата на миноритарен дял от Групата на водещия фонд за дялово инвестиране в ЮИЕ 
Глобал Финанс срещу парична вноска от 26 милиона евро. Регистрираният капитал е напълно 
платен и се състои от 268,262,791 броя акции с номинална стойност от 0.51 евро, както следва: 

• Налични, поименни, непривилегировани акции - 191,281,000 броя с номинална стойност на 
всяка акция от 1 лев; 

• Налични, поименни, привилегировани акции - 76,981,791 броя с номинална стойност на 
всяка акция от 1 лев. 

 

Акционерна структура Към 31 декември 2010  Към 31 декември 2009 

Брой акции  Процент  Брой акции  Процент 

Еврохолд България АД 216,809,988  80.82  216,809,988  80.82 

Basildon Holding SaRL (Компания 
на Глобал Финанс) 51,452,803  19.18  51,452,803  19.18 

Общо 268,262,791  100.00  268,262,791  100.00 

 

 

Дъщерно дружество 

Към 

19.09.2011 

 Към 

31.12.2010 

 % от капитала  % от капитала 

ЗД Евроинс АД 77.22% 77.22%
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Евроинс Здравно Осигуряване АД 100% 100.00%

Евроинс Румъния Застраховане-
Презастраховане АД 90.45% 89.71%

Евроинс Осигуруванье Скопие АД 91.39% 91.39%

Интер Сигорта АД 90.75% 90.75%

 

Правна рамка  

Дейността, която се осъществява от ЕИГ и нейните дъщерни компании, се регулира и от местни 
закони (Български, Румънски и Македонски) и Европейски такива. Бидейки пълноправни членове 
на Европейския Съюз от началото на 2007 година, България и Румъния са с хармонизирано 
законодателство, което отговаря на изискванията на европейските закони и регулации. Според 
директивата за свободно движение на стоки и услуги общи застрахователи от България и Румъния 
могат свободно да продават своите продукти и услуги на територията на всички страни-членки.  

Европейска правна рамка 

ЕС е издал определен брой директиви, които целят да хармонизират нормите, които регулират 
застрахователната дейност в областта на застраховането на МПС, имущество, злополуки, живото-
застраховане и презастраховане. Тези регулации гарантират спазване на три основни принципа: 

• Правото свободно да се основават клонове, агенции и представителства в друга страна-
членка; 

• Правото да се предлага пълната палитра от услуги на териториите на всички държави-
членки, без да съществува нуждата от отваряне на клонове, агенции или 
представителства; и 

• Правото на свободно движение на капитал и услуги, което позволява на гражданите и 
предприемачите от страните-членки да трансферират капитал и да ползват услуги и 
финансови инструменти, които се предлагат в тези държави. 

Имплементирането и избор на методи, както и спазване на тези общи принципи и стандарти се 
делегира на индивидуалните страни-членки. 

Застрахователните закони и регулации, които са издадени от ЕС, се фокусират върху 
лицензирането и регулацията, осигуряващи адекватни технически резерви и граници на 
платежоспособност на застрахователните дружества. Застрахователните закони/норми/регулации 
в Румъния и България целят покриването на изискванията, зададени от съответните регулативни 
тела в ЕС. 

В момента тече процес на създаване и имплементиране на  нова система за платежоспособност, 
която отразява по-адекватно рисковете, типични за провеждането на застрахователна дейност. 
Основното допускане тук е, че застрахователните и презастрахователните компании са предмет на 
ефективни изисквания, които пазят застрахованите и цялата система. Текущи и минали случаи 
демонстрират, че сегашната регулативна рамка не е достатъчна, за да адресира различните 
рискове, пред които са изправени застрахователните и презастрахователни дружества.  

Тези нови промени намират отражение в нова Директива за Платежоспособност ІІ, която трябва да 
се приеме от всички страни-членки до 31 октомври 2012 година. Според допусканията на 
Платежоспособност ІІ системата, изискванията за капиталова адекватност би трябвало по-добре 
да адресират специфичния рисков профил на застрахователните и презастрахователни компании, 
отразявайки изискваното ниво на собствени средства, необходими да гарантират способността да 
поемат значителни загуби и да гарантират плащания към бенефициенти на застрахователни 
полици.  

Платежоспособност ІІ системата се базира на три стълба. Стълб І покрива числено остойностими 
видове рискове, свързани с дейността на застрахователните компании. Стълб ІІ покрива рискове 
на застрахователните компании, които не са засегнати в Стълб І, както и всички стандартни 
процедури за регулация. Стълб ІІІ покрива пазарни способи за саморегулация чрез създаване на 
условия за прозрачност, определяне на изискванията за разкриване на информация и развитие на 
подходящи счетоводни стандарти.  

Целта на Стълб І е да определи адекватни капиталови изисквания, взимайки предвид посочените 
видове риск, свързани с дейността на застрахователните компании и да определи принципите и 
сферата на прилагане на така наречените вътрешни модели за оценка на риска за 
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застрахователната компания. Приложимите квантитативни капиталови изисквания трябва да се 
структурират в две нива: оторизиран капитал и минимален капитал. Работата, провеждана в Стълб 
ІІ е за цел да развие ефективни способи за мониторинг и да контролира риска, поеман от 
застрахователните компании. Такива способи включват вътрешни и външни – оттук и регулативни 
способи. В следствие на допусканията на Стълб ІІ, анализът на платежоспособност трябва да 
вземе предвид индивидуалните черти на дадена застрахователна компания, включително и  
качествените такива. Стълб ІІ на Платежоспособност ІІ системата също е фокусирана върху 
качеството на мениджмънта на застрахователната компания, вътрешния контрол и одит. В 
допълнение, то регулира принципите на практикуване на надзор  и въвежда хармонизация на 
стандартите както и взаимодействие между регулаторите.  

Компаниите, които прилагат подходящо управление на риска ще имат възможност да намалят 
изискуемите нива на минимален капитал, в сравнение с текущите изисквания според 
обвързващите правила на Европейския закон. Застрахователните компании, които неадекватно 
управляват риска, но все пай се характеризират с високо ниво на риск, ще бъдат задължени като 
следствие на имплементирането на Платежоспособност ІІ системата, да увеличат своите 
капиталови ресурси, за да подсигурят удовлетворяването на застрахователните претенциите на 
своите клиенти. В следствие на това, Платежоспособност ІІ системата ще допринесе за 
подобряването и развитието на вътрешната одит система на застрахователните компании. 

  

България (източник: КФН) 

Евроинс България и Евроинс Здравно Осигуряване са местни общозастрахователно и здравно-
осигурително дружества, лицензирани да оперират на територията на Република България.  

Разрешително номер 8/15.06.1998 за провеждане на застрахователна дейност е издадено на 
Евроинс България от Националния застрахователен съвет преди въвеждането на текущия 
Застрахователен Кодекс. Това разрешително е променяно последователно чрез решения на КФН. 
Разрешението дава право на Евроинс България да предлага следните видове застраховки: 
застраховка за злополуки, застраховка за болест, МПС застраховки, застраховки за релсови 
превозни средства, застраховка за въздухоплавателни апарати, застраховка за товари, 
застраховка за пожар и природни бедствия, застраховка за загуба на имущество, ГО за МПС, ГО за 
летателни апарати; обща гражданска отговорност, застраховка за банкови кредити, пътна 
застраховка, застраховка на различни по вид финансови загуби, застраховка за адвокатски 
разходи, застраховка на плавателни съдове, застраховка на банкови гаранции.   

Евроинс Здравно Осигуряване провежда дейността си под лиценз номер 07-ЗОД/03.11.2004, 
издаден от КФН. Лицензът включва следните здравно-осигурителни пакети: 

• Поддържане на здравето и превенция на болести; 

• Доболнична медицинска помощ; 

• Болнична медицинска помощ. 

Дейността на застрахователните компании в България се регулира и урежда от Българския 
Застрахователен Кодекс, който урежда: 

• застраховането и презастраховането;  

• застрахователното и презастрахователното посредничество;  

• условията за започване, извършване и прекратяване на дейностите по т. 1 и 2;  

• застрахователния договор;  

• задължителното застраховане, и  

• застрахователния надзор. 

Основните цели на този Кодекс са да гарантира защита на интересите на потребителите на 
застрахователни услуги и да създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и 
ефективен застрахователен пазар.  

Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на 
договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на 
обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, 
предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности, включително: 

• оценка на застрахователния риск;  
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• определяне на застрахователната премия;  

• установяване на настъпило застрахователно събитие;  

• определяне размера на причинените вреди;  

• управление на собствените средства и на активите, които служат за покритие на 
техническите резерви на застрахователя;  

• (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) прехвърляне на всички или на част от застрахователните 
рискове, покрити от застраховател, на презастраховател или на друг застраховател 
(пасивно презастраховане);  

• предоставяне от застрахователя на услуги по застраховка "Помощ при пътуване" по раздел 
II, буква "А", т. 18 от приложение № 1 чрез наети от него лица и със собствени технически 
средства. 

Презастраховане е : 

• Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Презастраховането е дейност по поемане по 
силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от 
застраховател или от друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия 
(активно презастраховане) и пряко свързаните с това дейности. 

Според Кодекса за Застраховане, две основни категории покриват всички застрахователни 
рискове: животозастраховане и общо застраховане, които са под секции І и ІІ в Кодекса. Дадена 
застрахователна компания не може едновременно да извършва дейности и от двете секции. 

Застрахователната дейност има доброволен характер: 

Чл. 6. (1) Застраховането се извършва на принципа на доброволност.  

(2) Задължително застраховане се установява със закон или с международен договор, 
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.  

Застрахователен надзор: 

Чл. 7. Регулирането и надзорът върху дейностите по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за 
финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", наричан по-
нататък "заместник- председателя".  

Според този Кодекс следните лица могат да извършват застрахователна дейност: 

Чл. 8. (1) Застраховател е:  

• акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, 
регистриран по Търговския закон, получили лиценз при условията и по реда на този 
кодекс;  

• 2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) застраховател от друга държава членка при условията на 
правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. 

Лиценз за застраховане или за презастраховане по този кодекс може да се издава и на лице, 
учредено като Европейско дружество (SE). Застраховател, съответно презастраховател, 
Европейско дружество, се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по 
реда на Регламент (EО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на Европейското дружество (SЕ) и 
на този кодекс. За застраховател Европейско дружество се прилагат разпоредбите за 
застрахователите акционерни дружества по този кодекс. 

Всеки лицензиран застраховател трябва да има отговорен актюер, който е физическо лице с 
признат законов капацитет, и който организира, управлява и е отговорен за актюерската дейност 
в даден застраховател или презастраховател. Даден актюер може да упражнява своята дейност 
след получаване на разрешение от КФН. Основните отговорности на актюера са: 

• разработване на достатъчни по размер премии, с изключение на премиите по застраховки 
на големи рискове;  

• образуване на достатъчни по размер технически резерви, за правилното изчисляване на 
границата на платежоспособност, както и за коректното използване на актюерските методи 
в практиката на застрахователя или презастрахователя; 

• уведомяване на КФН за установени нарушения на текущия Кодекс и прилагането на КФН 
правила и норми. 
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В допълнение към доброволното застраховане, има и законово задължителни застраховки: ГО на 
автомобилистите и задължителна застраховка злополука на пътниците. 

Всяко лице което е член на управляващото или надзорно тяло на застрахователна компания, както 
и всяко лице, което е упълномощено да управлява или представлява застрахователна компания, 
трябва да спазва строги правила свързани с образования, опит, статут, законово и финансово 
състояние.  

Застрахователният Кодекс също така регулира въпроси, свързани със свободата на предоставяне 
на застрахователни услуги от страна на местни компании, които имат намерение да започнат 
застрахователна дейност на територията на държава-членка и от страна на чуждестранни 
компании  от страни-членки, които искат да работят на територията на Република България.  

Кодексът казва, че застрахователните и презастрахователните премии трябва да бъдат 
достатъчни, калкулирани на базата на приемливи актюерски допускания, за да се осигури 
изпълнението на всички задължения на застрахователя или презастрахователя и заделяне на 
адекватни технически резерви. За да се осигури дългосрочна платежоспособност и да се 
посрещнат текущи претенции на застраховани лица, всеки застраховател трябва да заделя общи и 
технически резерви. 

Размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на задълженията, поети 
от застрахователя или презастрахователя, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по 
влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори, разходите, свързани с 
изпълнението на тези задължения, както и стойността на възможното неблагоприятно отклонение 
от това очакване. Общозастрахователна компания трябва да заделя следните технически 
провизии: 

• запасен фонд;  

• резерв за предстоящи плащания;  

• пренос-премиен резерв;  

• резерви за неизтекли рискове;  

• резерв за бонуси и отстъпки;  

• други резерви, одобрени от заместник-председателя или образувани по негово 
предписание. 

Застрахователят е длъжен да покрие брутния размер на техническите резерви и на запасния фонд 
със съответстващи активи, определени в  Кодекса за Застраховане. Следните активи се допускат 
за покриване на техническите резерви: 

• (изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия (МСТ) на ценни книжа в Република България или в 
друга държава членка, както и акции, квалифицирани облигации и други квалифицирани 
дългови ценни книжа, приети за търговия на международно признати и ликвидни 
регулирани пазари или многостранни системи за търговия на ценни книжа в трета 
държава;  

• (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) ценни книжа, издадени или гарантирани от Република 
България или от друга държава членка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, 
издадени или гарантирани от трети държави, техните централни банки или международни 
организации, в които членува Република България или друга държава членка; 

• акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които 
извършват дейност при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, чието седалище се 
намира в държава членка;  

• право на собственост върху земя и сгради;  

• (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) вземания към презастрахователи, включително дела на 
презастрахователите в техническите резерви, и към схеми със специална цел за 
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск; 

• депозити и вземания към цеденти;  

• вземания от застраховани лица и посредници, произтичащи от застрахователни и 
презастрахователни договори;  
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• вземания по заеми срещу застраховки "Живот";  

• (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) парични средства на каса и по разплащателни сметки или 
депозити в банки, които имат право да извършват банкова дейност в Република България 
или в друга държава членка;  

• отложени аквизиционни разходи;  

• безспорно установени вземания във връзка с възстановяване на данъци. 

 

Всички активи се оценяват в съответствие с принципа за предпазливост, като се отчита рискът от 
невъзможност за тяхното осребряване. Стойността на вземанията, признати за покритие на 
техническите резерви, се изчислява при спазване на принципа за предпазливост, като се отчита 
рискът от възможното им неудовлетворяване.   

Застрахователният Кодекс също така регулира инвестиционната политика на даден застраховател. 
Основаната цел на инвестиционната политика е да се постигне най-високата степен на надеждност 
и доходност докато същевременно се поддържа достатъчна ликвидност на средствата. 
Индивидуалните категории активи, които покриват техническите резерви, са в определени 
ограничени категории, за да се постигне диверсификация на риска: 

• до 20 на сто в недвижими имоти, но не повече от 10 на сто в отделен недвижим имот или в 
група недвижими имоти, които по своето местоположение могат да се смятат за една 
инвестиция;  

• до 80 на сто в ценни книжа по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 3, но не повече от 30 на сто в други 
активи, различни от квалифицирани облигации и други квалифицирани дългови ценни 
книжа;  

• неограничено в активи по чл. 73, ал. 1, т. 2;  

• до 5 на сто в ценни книжа, издадени от един емитент, като ограничението не се прилага за 
активите по чл. 73, ал. 1, т. 2; 

• до 50 на сто в банкови депозити, но не повече от 25 на сто от брутния размер в една 
банка;  

• до 3 на сто в парични средства на каса и по разплащателни сметки. 

Максималният размер на инвестициите в недвижими имоти по ал. 1, т. 1 не може да надвишава 30 
на сто от разликата между брутния размер на образуваните технически резерви и вземанията от 
презастрахователи, преобразувани по реда на чл. 75, ал. 1 и 2.  

Максималният размер по ал. 1, т. 4 може да бъде 10 на сто, в случай че застрахователят 
инвестира не повече от 40 на сто от брутния размер на техническите резерви в ценни книжа на 
емитенти, към всеки от които има експозиция над 5 на сто от активите си. Максималният размер 
по ал. 1, т. 4 може да бъде 20 на сто, в случай че застрахователят инвестира техническите 
резерви в дългови ценни книжа, издадени от кредитна институция със седалище в държава членка 
и подлежаща на специален надзор по смисъла на закона с цел защита на държателите на такива 
ценни книжа. По-специално вноските, получени срещу издаване на ценни книжа по изречение 
второ, трябва да се инвестират съгласно разпоредбите на закона в активи, които през целия 
период на валидност на ценните книжа могат да покриват вземанията по тези ценни книжа и 
които в случай на неплатежоспособност на емитента ще се използват за предпочтително 
удовлетворяване на вземанията за главницата и натрупаните лихви.   

Детайлните принципи на формиране на технически резерви, включително методите за тяхното 
формиране, количеството на провизиите и индексите, прилагащи се за формирането, са 
дефинирани в Наредба номер 27 от 29 март 2006 година относно процедурата и методологията за 
формиране на технически резерви от застрахователни, презастрахователни и здравно-
осигурителни дружества.  

Застрахователният Кодекс регулира всички въпроси относно собствено средства, граница на 
платежоспособност и гаранционен капитал. 

Собствените средства на застрахователя или презастрахователя, намалени с нематериалните 
активи, трябва да бъдат по всяко време най-малко равни на границата на платежоспособност или 
на минималния размер на гаранционния капитал, когато той е по-висок от границата на 
платежоспособност. Собствените средства се състоят от неговите активи, намалени с 
предвидимите задължения. Елементите, които се включват при изчисляване размера на 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
87

собствените средства, се определят с Наредба  номер 21 от 16 март 2005 година за собствените 
средства и границата на платежоспособност на застрахователите.  

Границата на платежоспособност е минималният размер, на който трябва да са равни собствените 
средства на застрахователя или презастрахователя, намалени с нематериалните активи, 
необходим за осигуряване изпълнението на договорните задължения на лицето в дългосрочен 
план, в съответствие с  общия обем на неговата дейност. 

Всеки застраховател и презастраховател е длъжен да поддържа собствени средства, необходими 
за осигуряване изпълнението на договорните му задължения в дългосрочен план в съответствие с 
общия обем на дейността му. За изчисляването на границата на платежоспособност на клон на 
застраховател, съответно на презастраховател от трета държава се взема предвид само дейността 
на клона. 

Здравно осигуряване 

Условия и обхват на предоставяне и финансиране на здравно-осигурителни услуги от обществени 
фондове, както и отговорностите на властите по отношение на осигуряването на достъп до тях, се 
дефинират в Закона за Здравното Осигуряване. Според този закон, всяко осигурено лице, 
независимо от платената здравно-осигурителна вноска, има право на същите здравни услуги.  
Българският Национален Осигурителен Институт е държавното учреждение, което осигурява 
достъп и финансиране на болшинството от здравно-осигурителни услуги в страната. В момента 
тече дебат за либерализирането на доминирания от държавата сектор, но поради политическата 
му и социална обремененост, в момента не е рационално да се предположи коя посока ще поеме 
бъдещото развитие на сектора. 

 

Румъния (източник: Комисия за застрахователен надзор, Национална Асоциация на 
Застрахователите и Презастрахователите в Румъния) 

ЕИГ оперира в Румъния чрез своята дъщерна компания Евроинс Румъния, която е лицензирана 
общозастрахователна компания, оперираща според законите и регулациите на Република Румъния 
и Комисията за застрахователен надзор на Румъния.  

Румънската застрахователна законова рамка е в унисон с правилата и нормите на ЕС, тъй като 
страната е член на ЕС от януари 2007 година. Закон номер32 от 2000 година, коригиран и 
допълнен от закон номер 76 от 2003 година и Спешна Държавна Наредба номер 201 от 2005 
година и номер 113 от 2006 година уреждат и дефинират застрахователната и презастрахователна 
дейност в Република Румъния.  

Според закона, застрахователната дейност е разделена на две различни категории: 

• Животозастраховане; и 

• Общо застраховане. 

Даден застраховател може да изпълнява само една от тези две дейности, но не и двете 
едновременно.  

Прилагането на този закон, надзора и контрола са делегирани на Комисията за застрахователен 
надзор (КЗН), която цели да защити правата на застрахованите страни и да промотира 
стабилността и ефективността на застрахователния бизнес в Румъния. Комисията се състои от 7 
члена, един от които е неин президент, а други двама – вицепрезиденти. Комисията постоянно 
съдейства на Европейската Комисия относно подобряването и развитието на надзора на 
застрахователната дейност.  

Застрахователна или презастрахователна дейност може да бъде провеждана от дружество, което 
има официално разрешение от КЗН или провежда такава дейност в страна-членка на ЕС според 
правото за основаване и свобода на услугите. Освен това, за да получи разрешение за 
застрахователна дейност и през целия процес на застрахователна дейност, всеки един 
застраховател трябва има работни отношение с поне един актюер (в зависимост от вида дейност). 
Основните задължение на актюера включват: 

• Определяне на техническите резерви; 

• Контрол върху активите, които се допускат за покритие на техническите резерви; 

• Калкулация на застрахователните премии; 

• Калкулация на изискуемата граница на платежоспособност; 
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• Калкулация на реалната граница на платежоспособност на застрахователя; 

• Калкулация на стойността, получена от реализирането на активите, допуснати за 
покриване на техническите резерви за животозастраховане; 

• Съставляването, потвърждаването, сертифициране и предоставянето на КЗН на годишен 
актюерски доклад, съдържанието и формата на който се определя от регулациите в 
текущия закон; 

• Сертифициране на всички доклади, подадени до КЗН, в които има калкулации; 

• Уведомяването за всякакъв вид нередности или случаи, които индикират или водят до 
нарушаване на указанията на този закон и регулациите, които произтичат от него. 

Според Закона за застраховане, всеки застраховател трябва да поддържа: 

• Платен акционерен капитал, или след присъединяването на Румъния към ЕС, гаранционен 
фонд, а в случай на колективна застрахователна схема, платен свободен резервен фонд; 

• Минималната граница на платежоспособност; 

Платеният капитал или според случая платен свободен резервен фонд не може да бъде по-малко 
от: 

• 7 милиарда леи за общо застраховане, с изключение на задължително застраховане; 

• 14 милиарда леи за общо застраховане; 

• 10 милиарда леи за животозастраховане; 

Застрахователят трябва да поддържа във всеки един момент разполагаемата граница на 
платежоспособност. Разполагаемата, както и коригираната граница на платежоспособност за 
допълнителен надзор, се изчислява и докладва според наредбите, издадени от КЗН.  

Според видовете предлагани застраховки, застрахователните дружества трябва да калкулират 
минималната граница на платежоспособност, метода на калкулация и  докладване според 
регулациите на Комисията. 

1/3 от минималната граница на платежоспособност трябва да представлява гаранционния фонд. 
Елементите на гаранционния фонд са залегнали в текущия закон. Количеството на гаранционния 
капитал не може да бъде по-малко от това, упоменато в Европейската законова рамка за 
застраховане и трябва да се коригира чрез регулации според провизиите на тази законова рамка.  

Активите, които покриват застрахователни резерви, трябва да се намират на територията на 
Република Румъния или на друга страна членка за рискове, поети в Румъния и след 
присъединяването към ЕС – за рискове поети в Румъния или в друга страна членка.  

Активите, които се допускат за покриване на застрахователните резерви, не могат да са заложени 
или да са гаранция в полза на трети страни. 

Свободните активи, допуснати за покриване на резервите на застрахователи извън ЕС, трябва да 
бъдат държани в Румъния до минималния размер на гаранционния фонд, а количеството над това-
в страна-членка. 

Застраховател, който изпълнява обща застрахователна дейност, трябва да формира и поддържа 
следните резерви:  

• Премиен резерв;  

• Резерв за щети; 

• Резерв за непредявени щети; 

• Катастрофичен резерв; 

• Резерв за неизтекли рискове; 

• Изравнителен резерв (equalization reserve).  

Когато се инвестират активите за покритие на резервите, типът на дейност трябва да се вземе 
предвид, за да се подсигури доходността, сигурността и ликвидността на инвестициите и 
разпределението на активите.  

Застрахователната компания трябва да покрива своите брутни технически резерви чрез 
кореспондиращи активи според постановленията на член 6 от Наредба номер 113130 от 2006 
година. 
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За дейности в страните-членки, активите, допуснати за покриване на брутните технически 
резерви, трябва да са територията на споменатите страни-членки. 

Категориите от активи, които могат да покриват техническите резерви, са: 

• Инвестиции: 

o ДЦК, издадени то странни-членки; 

o Облигации, издадени от публични администрации; 

o Облигации и други инструменти, търгувани на регулиран пазар; 

o Акции и други инструменти с варираща доходност, търгувани на нерегулиран 
пазар; 

o Акции в колективни схеми за инвестиране; 

o Депозит и текущи сметки в кредитни институции; 

o Земи, сгради, собственост на застрахователя; 

o Заеми. 

• Заеми: 

o Заеми, притежавани от държателите на полици и посредници, произтичащи 
директно от застрахователна дейност и презастраховане; 

o Частта от техническите резерви, присъща на договорите, цедирани към 
презастрахователи; 

o Лихви от парични средства, присъщи на активите за покриване на 
застрахователните резерви. 

• Други: 

o Материални активи, без земя и сгради; 

o Отложени аквизиционни разходи; 

o Пари в брой. 

При оценката на активите за покриване на резерви, спазването на следните принципи трябва да 
се съблюдава: 

• Активи за покриване на технически резерви трябва да се оценяват според тяхната нетна 
стойност, без да се включват разходите за придобиване; 

• Активите за покриване на брутни резерви трябва да се оценяват на база предпазливост, 
като се вземат предвид всякакви бъдещи негативни развития. Материални активи, без земя 
и сгради, може да се допуснат за покритие на резерви само ако се оценени на 
амортизация; 

• Дадените заеми според указанията на закона на дружества, на държавни или 
международни организации, местни и регионални тела и на физически лица, може да се 
допускат за покриване на резервите само ако има достатъчни гаранции за тяхната 
сигурност, базирана на състоянието на заемателя, ипотеки, банкови гаранции и гаранции, 
отпуснати от друго застрахователни компании или други вид гаранции; 

• Стойността на всеки дълг за покриване на резерви трябва да се калкулира на разумна 
база, като се вземат предвид всякакви бъдещи загуби. Дългове от притежатели на полици 
и посредници, произтичащи от застрахователна и презастрахователна дейности, може да 
се приемат за покритие на брутния премиен резерв и ако не са били дължими за повече от 
три месеца; 

• В случай, че дъщерно дружество на застраховател, управлява част или всички инвестиции, 
прилагането на активите на дъщерното дружество трябва да се вземат предвид; 

• Отложени аквизиционни разходи може да се допуснат за покриване на технически резерви 
само ако техният метод на калкулация е съвместим с калкулацията на премийните 
резерви; 

• Земи и сгради се допускат за покриване на брутни технически резерви само ако 
застрахователното дружество докаже, че те са негова собственост и са освободени от 
всякакви бъдещи задължения; 
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• Сградите, допуснати за покриване на резерви, трябва да са застраховани срещу всички 
рискове, на които са изложени, поне на стойност равна на стойността за покриване на 
резерви, на базата на ясен договор с друг застраховател, или те може да са 
самозастраховани, ако поне 70% от поетия риск се цедира към международен 
презастраховател. 

Правилата за разпределение на активите за покриване на техническите резерви са както следва: 

• Застрахователното дружество, което провежда общозастрахователна дейност, може да 
инвестира не повече от: 

o 50% от брутните технически резерви в акции, облигации и друго инструменти на 
капиталов пазар за регулиран и надзираван пазар, както и дългови книжа в схеми 
за колективно инвестиране; 

o 5% от брутните технически резерви в акции и други търгувани инструменти, 
търгувани като акции, облигации, дългови сертификати и други инструменти от 
парични и капиталов пазари, както и дългови книжа в колективни инвестиционни 
инструменти, издадени от същите компании; 

o 40% от брутните резерви в земи и сгради; 

o 10% от брутните резерви в всяка част от земя или сграда или в брой от земи и 
сгради, достатъчно близки една до друга, за да се считат ефективно за една и съща 
инвестиция; 

o 90 % от брутните резерви в депозити и пари в брой в кредитни институции, но не 
повече от 25% от брутните провизии в една кредитна институция;  

o 10% от брутните резерви в материални активи, различни земи и сгради; 

o 3% от брутните резерви във вида на пари в брой; 

o 1% от брутните резерви за всеки заем, различен от заеми към финансови 
институции, застрахователи или инвестиционни дружества от страна-членка, но не 
повече от 5% от брутните резерви в общите заеми. 

Коефициент за ликвидност: 

• Коефициента за ликвидност представлява съотношението между ликвидните активи и 
краткосрочни пасиви на застрахователните компании към друго страни. 

• Ликвидните активи са: 

o ДЦК и облигации, издадени от местни публични административни тела; 

o Банкови депозити; 

o Пари в банка или в брой; 

o Ценни книжа, търгувани на регулирани пазари, според следните условия: 

� Лимит от 5% всички книжа издадени от едно и също дружество; 

� При калкулирането на ликвидните активи, облигациите трябва да се смятат 
с коефициент от 0.75;  

� При калкулацията на ликвидните активи, акциите трябва да се смятат с 
коефициент от 0.50; 

o Дългови книжа към схеми за колективни инвестиции, претеглени с коефициент от 
0.90, в лимит от максимум 20% от нетните активи на всеки фонд.  

Застрахователните компании имат задължението да поддържат коефициент на ликвидност от поне 
1. 

Минималният лимит за граница на платежоспособност се регулира от Наредба номер 10 от 27 
декември 2001 година. Според тази наредба, оценката на активите и свързаните пасиви, които се 
взимат предвид при калкулацията на границата на платежоспособност, се базира на балансовите 
им стойности. Резултатът от разликата между активите и пасивите, взети при изчислението на 
границата на платежоспособността, представлява нетните активи на застрахователя и 
демонстрира неговия капацитет да покрие задължение като разчита само на собствени средства.  
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За калкулацията на границата на платежоспособност, общите активи се намаляват с нематериални 
такива, записан, но неплатен капитал, подчинен дълг и активи, свързани с техническите резерви 
за външно презастраховане. 

Пасивите, които се взимат предвид за изчисляване на границата на платежоспособност са:  

• Подчинени дългове до 50% от тяхната стойност; 

• Нетните технически резерви, които се формират според указания на член 21 от закон 
номер 32/2000 и Наредба на КЗН номер 5/2001 относно  метода на калкулация и 
доказването на минималните технически резерви за общо застраховане, с изключение на 
изравнителния резерв и катастрофичния такъв; 

• Провизии за рискове и разходи; 

• Депозити, получени от презастрахователи; 

• Дългове, с изключение на заеми от облигации. 

Така, разликата между активите и пасивите, които се взимат предвид според дефинициите по-
горе, представляват границата на платежоспособност на даден застраховател. 

Застрахователят е задължен всяка година да определя границата си на платежоспособност на база 
данните от баланса и да изпраща форма с доклад относно тази граница на КЗН заедно с 
балансовия от отчет към края на финансовата година. 

 

Македония (източник: Агенция за Застрахователен Надзор)  

Македонският застрахователен сектор се регулира от Закона за Надзор на Застраховането (ЗНЗ) от 
2002 година и последно обновен през април 2011 година. 

ЗНЗ регулира условията за провеждане на застраховане, презастраховане и ко-застраховане в 
Република Македония. Македонската Агенция за Надзор за Застраховането (АНЗ) е основното 
регулативно тяло, което надзирава и регулира сектора.   

Всички компании за застраховане трябва да са основани като акционерни дружества, базирани в 
Македония и провеждайки дейността си спазвайки ЗНЗ и Закона за търговските дружества. Всяка 
една застрахователна компания може да извършва само застрахователна и/или 
презастрахователна дейност, но не и друга такава.  

Застрахователната дейност може да се извършва в следните бизнес линии: злополука, в случай на 
смърт или влошаване на здравословното състояние в следствие на нараняване; здравна 
застраховка; каско; жп транспорт, въздушни апарати;плавателни съдове; товари; пожар и 
бедствие; други имуществени застраховки; ГО на автомобилистите; ГО на летателни апарати; ГО 
на плавателни съдове; обща отговорност; кредит; финансова застраховки и други. 

Всяка компания може да извършва  или общо застраховане, или животозастраховане, но не и 
двете едновременно. Застрахователна дейност може да се извършва само от следните страни: 

• Застраховател, базиран в Македония, който е получил разрешение от АНЗ; 

• Клон на чуждестранна компания, която е получила разрешение от АНЗ; 

• Клон на чуждестранно дружество, което е базирано в страна-членка на ЕС. 

Акционери в застрахователи и презастрахователи трябва да бъдат квалифицирани такива и 
трябва да отговарят на изискванията на ЗНЗ. Според текущия закон, акционерният капитал на 
застрахователна компания не може да бъде по-малко от гаранционния фонд според член 77, 
параграф 2 от ЗНЗ. Парични вноски за акционерен капитал не може да се набират чрез дълг 
или да бъдат обременени по някакъв друг начин. Уставът на всяко застрахователно дружество 
определя количеството акционерен капитал, необходимо за основаване на застрахователната 
компания. Местните юридически или физически лица трябва да платят еквивалента в денари на 
акционерния капитал, калкулиран на базата на обменния курс на Националната Банка на 
Македония в деня на плащане, в отделна междинна сметка. Чуждестранни юридически лица и 
физически такива трябва да платят активите в чуждестранна сметка, която е при Националната 
Банка на Македония. 

Според закона, има два типа собственост в застрахователна компания: 

• Пряка или непряка собственост на поне 20% от акционерния капитал или права за 
гласуване на други лица; 
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• Квалифицирани участие, което означава пряка или непряка собственост на поне 10% от 
общия брой акции или от всички издадени акции с право на глас. 

ЗНЗ също така указва правилата и регулациите за основаването на управленски и надзорен 
съвети в застрахователя, изискванията за ставането на член за съвета и отговорностите на 
всеки от тях.  

АНЗ и този закон също така регулират въпроси свързани с лицензиране, отнемане на лиценз, 
съдържание и рискове, покриви в застрахователни договори и всички други аспекти от сферата 
застраховането, които имат за цел да установят ефективен и прозрачен застрахователен пазар. 
Преди да предприеме стъпки по следните въпроси, всеки застраховател трябва да получи 
разрешение от АНЗ: 

• Промяна на статут; 

• Промяна на устава на дружеството; 

• Инвестиции на компанията в акции или дялове в друго юридическо лице на стойност по-
голяма от 10% от капитала на застрахователното дружество; 

• Назначаването на членове в Управителния Съвет; 

• Промяна на името и локацията на застрахователя; 

• Трансфер на застрахователните договори според член 199 от ЗНЗ. 

Според закона, застрахователната компания е длъжна да поддържа достатъчен капитал относно 
обема и видовете бизнес, както и рисковете, свързани с тези дейности. Компанията също трябва 
да действа като цели да гарантира, че рискът, поет от компанията, не надвишава лимитите, 
дефинирани в този закон. Компанията също така трябва да поддържа достатъчна ликвидност и 
платежоспособност, за да може да покрие различните видове нужди при тяхното възникване.  

Капитала на една застрахователна компания включва основен капитал и допълнителен капитал. 
Основният капитал включва: 

• Платен капитал с изключение на платен капитал от кумулативни преференциални акции; 

• Резерви (законови и регулативни), които не възникват от застрахователни полици; 

• Неразпределена печалба; 

• Печалба за текущия период както е потвърдена от регистриран одитор. 

Застрахователното дружество също така трябва да отдели така наречените резерви за 
безопасност, които се ползват за покриване на задължения от застрахователни полици за по-
дълъг период от време. Всяка компания трябва да заделя поне 1/3 от печалбата си според 
годишните отчети, освен ако печалбата не се ползва за покриване на загуби от предишни 
години. Все пак, ако дадена застрахователна компания има вече заделени повече от 50% от 
средните застрахователни премии за последните две години, включително годината за която 
има разпределение на печалбата, нямат задължението да отделят част от печалбата си за 
резерви за безопасност.  

Допълнителен капитал също е част от калкулацията на капитал за дадена застрахователна 
компания. Допълнителният капитал включва: 

• Платен акционерен капитал от кумулативни преференциални акции; 

• Подчинени дългови инструменти; 

• Ценни книжа с неограничен матуритет. 

Когато се калкулира капитала на дадено дружество, допълнителният капитал се взима 
предвид до количество не по-високо от 50% от основния капитал според член 69 от ЗНЗ. 

Подчинени дългови инструменти са ценни книжа и други инструменти, които, в случай на 
банкрут или ликвидация на издателя им, са събираеми след удовлетворяване на друго 
дългове на издателя им, или относно матуритета и другите характеристики, са подходящи за 
покриването на всякакви загуби, които могат да възникнат в резултат на рискове, на които 
застрахователя е изложен. 

Когато се калкулира капиталът на застрахователното дружество, количествата на основния и 
допълнителен капитали трябва да се намалят със следните: 
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• Инвестиции, направени от застрахователя в акции или подчинен дълг, издадени от друг 
застраховател или друга финансова институция, в която застрахователя има дял от повече 
от 10%, както и други инвестиции в тези дружества, които са включени в калкулацията на 
съотносимия капитал в тези дружества; 

• Инвестиции, които са направени от застрахователи в акции или подчинени дългови 
инструменти, издадено от друг застраховател или финансова институция, различни от 
тези, споменати в предишната точка, които надвишават 10% от капитала на дружеството,  
калкулиран преди изваждането на активите, изброени в предишната точка. 

Има определено ограничения за инвестиране на капитала относно класове активи и 
процентно разпределение.  

Капиталът на застрахователите трябва по всяко време да е равен или по-голям от изискуемата 
граница на платежоспособност според ЗНЗ. Два метода за калкулация са допустими –ниво на 
премиите и ниво на щетите и компанията трябва да приеме по високия резултат. В 
допълнение, компанията трябва да установи гаранционен фонд, който не може да е по-малко 
от 1/3 от изискуемата граница на платежоспособност. 

За целта на покриването на застрахователни задължение, една компания трябва да задели 
технически резерви: 

• Пренос-премиен резерв; 

• Резерв за бонуси и отстъпки; 

• Резерв за щети; 

• Други технически резерви; 

• Изравнителен резерв (equalization reserves); 

Следните категории инвестиции се допускат за покриване на технически резерви: 

• Банкови депозити в банки, лицензирани от Националната Банка на Македония, и са 
лихвоносими. 

• Облигации или други ценни книжа, издадени и гарантирани от Националната Банка на 
Македония. 

• Сертификат за депозит или други ценни книжа, издадени от банки, лицензирани от 
Националната Банка на Македония. 

• Ипотечни ценни книжа, издадени от банки, лицензирани от Националната Банка на 
Македония. 

• Облигации и други ценни книжа, издадени и гарантирани от Република Македония. 

• Акции, издадени на базата на разрешение, дадено Комисията за Ценни Книжа, качени за 
търговия на Македонската Фондова Борса, или на друг пазар, надзираван от комисията. 

• Облигации и други ценни книжа, издадени от акционерни дружества в Република 
Македония, на база на разрешение от  Комисията за Ценни Книжа, качени за търговия на 
Македонската Фондова Борса или на друга борса, която се надзирава от комисията; 

• Търговски книжа, издадени от голямо акционерно дружество в Република Македония. 

• Документи, потвърждаващи притежаването на акции в инвестиционни фондове в 
Република Македония, опериращи според Закона за Инвестиционните Фондове; 

• Облигации и други ценни книжа, издадени от други правителства и централни банки от 
страните-членки за ЕС, Япония и САЩ; 

• Облигации и други ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от чуждестранно 
неправителствено дружество или банка от страните-членки на ЕС, Япония и САЩ; 

• Акции или други ценни книжа, търгувани на основни фондови борси в страни-членки на 
ЕС, Япония и САЩ; 

• Документи, които потвърждават притежаването на акции в лицензирани инвестиционни 
фондове с централни офиси в страни-членки на ЕС, Япония или в САЩ, които са 
инвестирани в публични компании в реномирани фондови борси; 

• Форуард договори, деноминирани в чужда валута и финансови деривати, при положение, 
че тези видове инвестиции се правят с цел хеджиране на риск; 
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• Друго видове инвестиции според правилата на Министерството на Финансите, само ако не 
са в разрез с параграф (2) от член 89 от ЗНЗ; 

Инвестиции в определени видове инструменти, реферирани в член 88, параграф (1) от ЗНЗ, са 
под следните ограничения: 

• Не повече от 20% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти на чуждестранен издател извън Република Македония; 

• Не повече от 80% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти от член 88, параграф (1), точка 2 и 5 на ЗНЗ; 

• Не повече от 60% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти от член 88, параграф (1), точки 1, 3 и на ЗНЗ; 

• Не повече от 40% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти от член 88, параграф (1), точки 7 и 8 от ЗНЗ; 

• Не повече от 30% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти от член 88, параграф (1), точка 6 ЗНЗ; 

• Не повече от 20% от активите за покритие на технически резерви може да се инвестират в 
инструменти от член 88, параграф (1), точка 9 от ЗНЗ. 

В допълнение на описаните по горе ограничения, инвестиции в активи покриващи 
застрахователни резерви, са под следните ограничения: 

• Не повече от 5% от стойността на активи за покриване на резерви, може да се инвестират 
в акции, облигации и друго ценни книжа на един издател; 

• активи за покриване на резерви, може да бъдат във вид на пари в брой. 

Активи за покриване на технически резерви, не трябва да се инвестират в: 

• Акции, облигации и други ценни книжа, които не са качени за търговия във призната 
фондова борса или не са публични; 

• Инструменти, които не могат законово да се отстранят; 

• Материални активи, които рядко се регистрират на признати пазари и с ненадеждна 
оценка, като антики, произведения на изкуството или моторни превозни средства; 

• Недвижимо имущество или дял в такова, с изключение на ценни книжа от ипотеки и 
недиректни инвестиции чрез инвестиционни фондове; 

• Акции, облигации и други ценни книжа, издадени от:  

o Акционер на застрахователно дружество; 

o Лица и дружества, свързани с тези описани в предхождащата точка. 

• Фючърси, опции и други деривати, с изключени на форуардни валутни договори и други 
инструменти, ползвани за хеджиране на риск. 

 

b. История и развитие на БГ Аутолийз Холдинг Б.В.  

Евролийз Груп - www.euroleasegroup.com 

Лизинговият подхолдинг БГ Аутолийз Холдинг и дъщерното му дружество БГ Аутолийз Груп са   
холдингови дружества обединяващи инвестициите на Еврохолд в лизинговия сектор на Балканите. 
Дружествата, са учредени и валидно съществуващи според законите на Холандия и придобити от 
Еврохолд България АД през 2008 година, като в последствие акциите, притежавани от Еврохолд 
България АД в лизинговите дружества в България, Румъния и Македония са апортирани в капитала 
на Евролийз Груп. Дружествата са регистрирани като холандски компании с цел по-лесен достъп 
до финансов ресурс от международните финансови  пазари. Лизинговият подхолдинг БГ Аутолийз 
Холдинг и дъщерното му дружество БГ Аутолийз Груп са обединени под търговското наименование 
Евролийз Груп (ЕЛГ). В структурата на ЕЛГ влизат Евролийз Ауто България (100%), Евролийз Ауто 
Румъния (74.93%) и Евролийз Ауто Македония (100%). Евролийз Ауто България  от своя страна 
притежава 51% от Евромобил Лизинг и 100% от Евролийз Ауто Финанс.  

Дружествата, част от Групата на ЕЛГ, предлагат финансов лизинг на нови и употребявани 
автомобили, на нови леки и лекотоварни автомобили, камиони и автобуси. 
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Конкуренти на дъщерните компании на ЕЛГ са всички лизингови дружества в региона и особено 
тези, които са специализирани в лизинг на нови леки автомобили – Интерлийз, Би Ем Лизинг, 
Райфайзен Лизинг, УниКредит Лизинг, И Еф Джи, както и вносители, които предлагат собствен 
лизинг. Силните страни на конкурентните са свързани с тяхната принадлежност към определена 
финансова група и улесненото ползване на финансов ресурс. От друга страна, участието на 
лизингова компания в банкова структура ограничава свободното кредитиране, поради 
необходимостта от спазване на съответните банкови регулации относно кредитирането на 
свързани лица.  

Основните предимства на ЕЛГ са гъвкавост, лоялност към клиенти и партньори, бързо и 
качествено обслужване, реализиране на идеи за нови продукти и услуги. Това осигурява високо 
ниво на обслужване и професионализъм при предлаганите услуги – от съдействие при избор на 
автомобил през договаряне на лизинговите условия според нуждите на клиента до избора на 
изгоден застрахователен пакет предлаган от дъщерните на ЕИГ дружества. ЕЛГ предлага 
опростена процедура за кандидатстване и бързо обслужване, които максимално да улеснят 
клиента. Друго основно предимство на фирмата на българския пазар произтича от съвместната й 
работа с Авто Юнион и неговите дъщерни дружества.  Всички офиси на Авто Юнион се използват 
като точки на продажба на продуктите на Евролийз Груп и Евроинс Иншурънс Груп, като се 
създават предпоставки за разработването и предлагането на уникални комбинации от продукти, 
които максимално да удовлетворяват нуждите на клиента.  

Потенциал за развитие и движещи сили: 

Пазарите, на които Евролийз Груп в момента оперира, са доста динамични и слабо развити, което 
открива възможности за растеж за опитни пазарни играчи, какъвто е ЕЛГ, който има добре 
дефинирана бизнес стратегия и широко познание за местния пазар.  

Евролийз Ауто България започва търговската си дейност през 2004 г. и от тогава е успяла да 
достигне една от водещите позиции на пазара. Компанията продължава да подобрява дейността си 
и да развива набора продукти и се очаква да продължи да расте като пазара започне да се 
възстановява от сегашния икономически спад. Най-значимата възможност за растеж идва от слабо 
развития пазар на нови коли, който има огромен потенциал за развитие и се очаква да се 
възстанови през 2012 г. 

Румънският пазар е по-развит, но е доминиран от банковите лизингови компании. Понастоящем 
няма нито една независима лизингова компания в първите 10 след колапса от 2009 г. Затова 
Евролийз Ауто Румъния има потенциал да използва ноу-хау и бизнес практики, които Групата е 
разработила успешно на българския пазар и да ги използва, за да спечели пазарен дял и стабилна 
доходност. Очаква се компанията да расте бързо през следващите няколко години.  

Македонският пазар е сравнително малък и слабо развит. Понастоящем банките все още предлагат 
кредити за коли, което ограничава възможността за бизнес за лизинговите компании. Въпреки 
това обаче, общата тенденция е банките да спрат да предлагат такива продукти, превръщайки 
лизинговите компании в основните играчи при финансирането на покупки на автомобили. 
Банковият сектор в страната като цяло е слабо развит и предлага място за значителен ръст в 
следващите години. Очаква се лизинговия пазар да се развие паралелно с банковия сектор, което 
предлага отлични възможности за растеж. 

Ключови фактори за успех: 

Бъдещият ръст на Евролийз Ауто се основава на следните фактори: 

• Постигане на големи синергии с другите дъщерни компании на Еврохолд; 

• Предлагане на всеобхватни услуги; 

• Гъвкавост при продуктите, които да удовлетворяват нуждите и очакванията на клиентите;  

• Бързо и висококачествено обслужване. 

 

История 

Пълното наименование на компанията е БГ Аутолийз Холдинг Б.В. Учредена е в Кралство Холандия 
като част от дългосрочната стратегия на Еврохолд да отдели основните си бизнес линии в отделни 
независими подхолдинги. ЕвроЛийз Груп има ключова роля в цялостната стратегия на Еврохолд – 
свързва автодилъри и застрахователи, като създават завършен продукт с обща добавена стойност.  

БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е учредена на 1 юли 2003 и е регистрирана в Търговския регистър на 
Амстердам под номер 18071106 като дружество с ограничена отговорност. Понастоящем 
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седалището и адреса на управление е 104EJ Amsterdam, 140 Teleportboulevard, the Netherlands. 
Акционерният капитал на компанията е € 11,823,000.  

Акциите на индивидуалните лизингови компании в България, Румъния и Македония са апортирани 
в капитала на ЕвроЛийз Груп през 2009 г. С приключването на сливането позицията на 
новосъздадената холдингова компания ЕвроЛийз Груп се засилва като една от най-големите 
лизингови групи в региона със значителен потенциал за бъдещо развитие, капитал и значителни 
финансови ресурси.  

 

История на дъщерните компании 

Евролийз Ауто България е създадена, за да подпомага застрахователния бизнес на Еврохолд 
през 2004 г. През годините компанията не само подпомага, но и също се превръща в единствения 
и най-голям генератор на бизнес от застрахователни премии за ЕвроИнс Иншурънс Груп. Заедно с 
това, компанията се е доказала да бъде постоянно печеливша и генерираща парични потоци, 
което логично прави лизинговата дейност една от стратегическите бизнес линии на Еврохолд.  

През годините на голямо икономическо развитие и растеж лизинговия пазар в България растеше с 
високи темпове заедно с растежа на пазара на нови коли. През този период ЕвроЛийз Ауто 
България успя да заеме мястото си сред най-успешните компании и се превърна в нова модерна 
компания, която използва усъвършенстван софтуер, има малък и ефективен екип и прилага своето 
мото „вземи своя ключ само за един ден”. ЕвроЛийз Ауто се фокусира главно над лизинг на 
транспортни средства. Кооперирането с дилъри в групата на Авто Юнион и извън нея постоянно 
носи нови сделки, които се увеличават всеки месец. Като резултат, компанията е създала 
печеливш портфейл от клиенти, най-вече малки и средни предприятия и физически лица, което 
осигурява стабилен и предвидим бизнес поток.  

През 2007 ЕвроЛийз Груп прескача границите на България и учредява нова компания в Румъния. 
През последните три години румънската компания остана сравнително малка в сравнение с 
ЕвроЛийз Ауто България. Въпреки това, потенциала за растеж на тази компания е значителен, 
поради големия размер на румънския пазар и неговото недоразвито състояние.  

ЕвроЛийз Ауто Румъния е създадена първоначално под името U.N.T.R.R. Leasing, за да задоволява 
нуждите на румънските автопревозвачи. Компанията не постига своята цел и през 2006 г. е 
придобита от Asitrans Leasing. Новата цел на компанията е да генерира бизнес за Asitrans 
Insurance, един от най-големите играчи на румънския застрахователен пазар.  

Първият реален лизингов договор е подписан от компания през септември 2006 г.  

През 2007 г. съгласно новото румънско законодателство, отнасящо се до дейността на 
небанковите финансови институции, компанията започва процес по получаване на официален 
лиценз от Националната Банка на Румъния. Процесът завършва през август 2007 г. чрез вписване 
в регистъра на НБР под номер RG-PJR—41-080175 / 2007.  

В края на 2007 г. компанията е придобита от Еврохолд България чрез увеличаване на капитала.  

През 2010 г. компанията променя основния си акционер. Новият мажоритарен акционер става БГ 
Аутолийз Груп Б.В., поради новата холдингова структура на Еврохолд.  

През периода 2008 – 2010 г. компанията променя няколко пъти целите си в съответствие с 
икономическия растеж и спад.  

Основните цели остават поддържане на печеливш портфейл и генериране на нови дългосрочни 
застрахователни премии за Евроинс Румъния.  

През 2008 г. ЕвроЛийз Груп навлиза на македонския лизингов пазар чрез новоучредена 
компания. Въпреки, че е наскоро учредена, през първата година на дейност тя се превръща в една 
от водещите лизингови компании в малкия и слабо развит македонски пазар.  

ЕвроЛийз Ауто Македония е учредена през май 2008 г. и започва дейността си в края на 2008 г. 
На македонския пазар има само пет лизингови компании по това време (като MAK LEASE и TOTO 
Leasing вече не са осъществявали дейност).  

От тогава до сега броят на лизинговите компании се е увеличил. Основни играчи са Porsche 
Leasing, ELA MK, S Leasing, Leasing one, VBI bus leasing, Master Leasing и др.  

Понастоящем общият брой лизингови компании е девет, от които четири са собственост на банки: 
NLB, HYPO, EUROLIZING и  S Leasing. 
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За краткия период на съществуване ЕвроЛийз Ауто Македония е установила отлични бизнес 
взаимоотношения с автодилърите в Скопие и предлага на клиентите цялостна услуга от бърз 
отговор по лизингови заявления до регистрация на автомобили и тяхната застраховка. Цялостна 
услуга с високо качество под един покрив е това, което компанията ще се опитва да дава на 
клиентите си.  

 

Предмет на дейност 

Компанията оперира в сегмента на леките автомобили, който се характеризира с нисък риск и 
висока ликвидност на активите.  

Предмета на дейност е да участва в, да финансира или да има някакъв друг интерес, или да 
осъществява управлението на други компании; да дава гаранции, да осигурява сигурност, да 
гарантира представянето или по някакъв друг начин да встъпва в задължение, дали съвместно, 
поотделно или по друг начин, във връзка със задължения на компании от групата и трети лица.  

Лизинговата дейност на компанията включва наем на транспортни средства, индустриално 
оборудване, недвижими имоти и др. основно чрез договори за финансов лизинг.  

 

Седалище и адрес на управление 

Настоящото седалище и адрес на управление на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е 104EJ Amsterdam, 140 
Teleportboulevard, the Netherlands. Официалният бизнес адрес за кореспонденция е гр. София 
1592, бул. Христофор Колумб №43. 

 

Контакт с компанията може да се осъществява по следните начини: 
 

Бизнес адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №43 

Телефон +359 2 9651 651 

Факс +359 2 9651 652 

Електронен адрес office@eurohold.bg 

Електронната страница  www.eurohold.bg 

 

Акционерен капитал на БГ Аутолийз холдинг Б.В. и дъщерните компании 

БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е учредена без срок. Първоначално акционерният капитал на 
компанията е в размер на € 18,000, разпределен в 180 обикновени акции с номинална стойност от 
€ 100 всяка. Първоначално максимално разрешения капитал спрямо устава на компанията е € 
90,000, разпределен в 900 обикновени акции с номинална стойност от € 100 всяка преди 
апортната вноска, описана по-долу.  

На 10 ноември 2009 г. едноличния собственик на капитала на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. – 
Еврохолд България АД увеличава капитала на компанията чрез апортна вноска на акции в 
дъщерни компании.  

Участията на Еврохолд България АД в три от неговите дъщерни компании са апортирани в 
компанията, а именно: 

• 15,500,000 акции с номинална стойност от € 1 всяка, представляващи 100 % от капитала 
на Евролийз Ауто ЕАД, с ЕИК 131289899 и седалище и адрес на управление гр. София 
1592, бул. Христофор Колумб №43; 

• 270,600 акции с номинална стойност от RON 10 всяка, представляващи 70.54 % от 
капитала на Евролийз Ауто Румъния, с ЕИК 14232299 и последващ номер в Търговския 
регистър J40/ 12947/ 2004, със седалище и адрес на управление 2 Daniel Danielopolu Str, 
sector 1, Bucharest, Romania;  

• 2,000 акции с номинална стойност от € 50 всяка, представляващи 100 % от капитала на 
Евролийз Ауто Македония, с ЕИК 6375260 и седалище и адрес на управление 1/1/2 Maxim 
Gorki Str., Skopje, Macedonia.  
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На 17 ноември 2009 г., датата на апортната вноска, справедливата стойност на апортната вноска е 
€ 11,600,000.  

За тази цел е взето решение за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции от 
едноличния собственик на капитала Еврохолд България АД и на 30 ноември 2009 г. акционерния 
капитал на компанията става в размер на € 11,618,000, разпределен в 116,180 обикновени акции 
с номинална стойност от € 100 всяка. Максимално разрешения капитал спрямо устава на 
компанията става € 58,090,000, разпределен в 580,900 обикновени акции с номинална стойност от 
€ 100 всяка.  

Издадения акционерен капитал на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е платен изцяло.  

На 16 януари 2009 г. БГ Аутолийз Холдинг Б.В. придобива дъщерна компания БГ Аутолийз Груп 
Б.В. (с предишно наименование Doesign B.V.) – дружество с ограничена отговорност, учредено и 
валидно съществуващо съгласно законите на Кралство Холандия със седалище 1043EJ Amsterdam, 
Teleportboulevard 140 и номер в Търговския регистър 08152015.  

Предметът на дейност на БГ Аутолийз Груп Б.В. е подобен на предмета на дейност на компанията 
майка.  

През 2011 капиталът на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е увеличен с € 205,000 чрез издаване на нови 
акции, записани и платени от Еврохолд България.  

Към датата на този проспект акционерния капитал на БГ Аутолийз Холдинг Б.В. е € 11,823,000, 
разпределен в 118,230 обикновени акции с номинална стойност € 100 всяка. Всички акции на 
компанията са изцяло платени. Понастоящем тече процес по увеличение на капитала на 
компанията с € 1,710,000, който все още не е завършил.  

Следващата таблица обобщава всички промени в акционерния капитал на БГ Аутолийз Холдинг до 
днешна дата: 

 

Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
30.11.2009 Увеличение на капитала 116,180 € 11,618,000
24.1.2011 Увеличение на капитала 118,230 € 11,823,000
в процес Увеличение на капитала 135,330 € 13,533,000  

 

БГ Аутолийз Груп Б.В.  

Към датата на този проспект, акционерния капитал на БГ Аутолийз Груп Б.В. е € 11,806,000, 
разпределен в 118,060 обикновени акции с номинална стойност от €100 всяка. Всички акции на 
компанията са изцяло платени. Понастоящем тече процес по увеличение на капитала на 
компанията с € 1,710,000, който все още не е завършил.  

През 2011 г. капиталът на БГ Аутолийз Груп Б.В. е увеличен с € 205,000 чрез издаване на нови 
акции, записани и платени от БГ Аутолийз Холдинг Б.В.  

Следващата таблица обобщава всички промени в акционерния капитал на БГ Аутолийз Груп до 
днешна дата: 

 

Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
30.11.2009 Увеличение на капитала 116,180 € 11,618,000
24.1.2011 Увеличение на капитала 118,060 € 11,806,000
в процес Увеличение на капитала 135,160 € 13,516,000  

 

Евролийз Ауто България 

Дружеството  е учредено с неопределен срок, първоначално с капитал 600,000 лв., разпределени 
в 600,000 поименни непривилегировани акции с номинална стойност 1лв. Първоначалните 
акционери са Еврохолд България АД (Правоприемник на Старком Холдинг АД) - 540,000 акции и 
ЗД Евроинс АД – 60,000 акции.  

Със съдебно решение № 11 от 04.10.2006 г. е регистрирано увеличение на капитала на 
Дружеството на 1,500,000 лв.  
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Със съдебно решение № 15 от 04.05.2007 г. е регистрирано ново увеличение на капитала от 
1,500,000 лв. на 4,500,000 лв. посредством издаването на 3,000,000 бр. нови, поименни, 
непривилегировани, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев. Същият е 
разпределен в 4,500,000 бр. акции с номинална стойност 1 лев. 

На 18.07.2007 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на Евролийз Ауто АД, на 
което е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството за сметка на неразпределената 
печалба от 2006 г. от 4,500,000 лв. на 4,867,200 лв., посредством издаването на 367,200 бр. нови, 
неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с номинална стойност 1 
лв. 

С решение на Общото събрание на акционерите на Евролийз Ауто АД от 05.09.2007 г. капиталът 
на Дружеството се увеличава от 4,867,200 лв. на 9,000,000 лв. посредством издаването на 
4,132,800 бр. нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с 
номинална стойност 1 лв. 

На редовно годишно събрание на Общото събрание на акционерите на Евролийз Ауто АД, 
проведено на 30.05.2008 г., се взе решение за увеличение капитала на дружеството със 
средствата от неразпределената печалба от дейността за 2007г. Увеличението е в размер на 
1,444,195 лв. -посредством издаването на 1,444,195 нови, неделими, поименни, 
непривилегировани, налични акции с право на глас., с номинална стойност 1 лв. 

С решение на Общото събрание на акционерите на Евролийз Ауто АД от 19.09.2008 г. капиталът 
на Дружеството се увеличава от 10,444,195 лв. на 15,500,000 лв., посредством издаването на 
5,055,805 бр. нови, неделими, поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с 
номинална и емисионна стойност от по 1 лев. 

На 27.03.2009г. по законоустановен ред Thames Capital Partners Limited, London прехвърля 
притежавания в Евролийз Ауто ЕАД дял 33,33% на Еврохолд България АД. Едноличен собственик 
на капитала става Еврохолд България АД. 

На 30.11.2009 г., в съответствие с Решение на Общото събрание на акционерите на Еврохолд 
България АД, е подписан Акт за емитиране на 15,500,000 акции в капитала на БГ Аутолийз 
Холдинг Б.В. вписано в Търговския регистър на Кралство Холандия с рег. № 18071106, 
посредством апортна вноска.  

На 30.11.2009 г., в съответствие с Решение на БГ Аутолийз Холдинг Б.В., в качеството му на 
едноличен собственик на капитала на Евролийз Ауто ЕАД, БГ Аутолийз Холдинг Б.В. апортира 100 
% от акциите си от капитала на Евролийз Ауто ЕАД в капитала на БГ Аутолийз Груп Б.В., вписано 
в Търговския регистър на Кралство Холандия с рег. № 08152015. Страните подписват Акт за 
емитиране на акции от 30.11.2009 г.   

Към 30 ноември 2009 г. едноличен собственик на капитала на Евролийз Ауто ЕАД е БГ Аутолийз 
Груп Б.В.  

Към 19 септември 2011 г. записаният капитал на дружеството е внесен в пълен размер.  

 30 Юни 2011 31 Декември 2010 

  Брой акции  % Брой акции  % 

БГ Аутолийз Груп Б.В. 15,500,000 100 15,500,000 100 

Общо 15,500,000 100 15,500,000 100 

 

Считано от 31.08.2011 г. капиталът на Евролийз Ауто ЕАД е в размер на 20 000 000 лева. За 
увеличението е използвана неразпределената печалба от 2008, 2009 и част печалбата от 2010 г. 
Останалата част от неразпределената печалба за 2010 г. е отнесена във фонд резервен на 
дружеството. 

Следващата таблица обобщава всички промени в акционерния капитал на Евролийз Ауто България 
до днешна дата: 
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Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
04.10.2006 Увеличение на капитала 1,500,000 1,500,000 BGL
04.5.2007 Увеличение на капитала 4,500,000 4,500,000 BGL
18.7.2007 Увеличение на капитала 4,867,200 4,867,200 BGL
05.9.2007 Увеличение на капитала 9,000,000 9,000,000 BGL
30.5.2008 Увеличение на капитала 10,444,195 10,444,195 BGL
19.9.2008 Увеличение на капитала 15,500,000 15,500,000 BGL
31.8.2011 Увеличение на капитала 20,000,000 20,000,000 BGL  

 

Евролийз Ауто Румъния 

Към датата на този проспект акционерния капитал на Евролийз Ауто Румъния е RON 4,508,500, 
разпределен в 450,850 обикновени акции с номинална стойност от RON 10 всяка. Всички акции на 
Евролийз Ауто Румъния са изцяло платени.  

На 28 юни 2007 г. Еврохолд България АД придобива 108,000 акции от Евролийз Ауто Румъния, 
представляващи 51 % от капитала. През 2008 г. капиталът на Евролийз Ауто Румъния е увеличен с 
RON 2,756,500 чрез издаване на нови акции, частично записани и платени от Еврохолд България. 
След увеличението на капитала делът на Еврохолд България се увеличава на 70.54 %. През 2011 
г. капиталът на компанията е увеличен с RON 672,000 чрез издаване на нови акции, частично 
записани и платени от БГ Аутолийз Груп Б.В. След това увеличение делът на Еврохолд България 
се увеличава на 74.93 %.  

Следващата таблица обобщава всички промени в акционерния капитал на Евролийз Ауто Румъния 
до днешна дата: 

 

Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
11.4.2008 Увеличение на капитала 383,650 3,836,500 RON
05.8.2011 Увеличение на капитала 450,850 4,508,500 RON  

 

Евролийз Ауто Македония 

Към датата на този проспект акционерния капитал на Евролийз Ауто Македония е € 299,891, 
разпределен в 229,891 обикновени акции с номинална стойност от € 1 всяка. Всички акции на 
Евролийз Ауто Македония са изцяло платени.  

На 7 юли 2008 г. Еврохолд България АД учредява Евролийз Ауто Македония с 1,000 акции всяка с 
номинална стойност € 50. През 2009 г. капиталът на Евролийз Ауто Македония е увеличен с € 
50,000 чрез издаване на нови акции, записани и платени от Еврохолд България. През 2011 г. 
капиталът на компанията е увеличен с € 149,891 чрез издаване на нови акции, записани и 
платени от БГ Аутолийз Груп Б.В. Номиналната стойност на една акции е намалена на € 1. През 
2011 г. капиталът е увеличен отново с € 50,000 чрез издаването на нови акции, записани и 
платени от БГ Аутолийз Груп Б.В.  

Следващата таблица обобщава всички промени в акционерния капитал на Евролийз Ауто 
Македония до днешна дата: 

 

Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
30.1.2009 Увеличение на капитала 2,000 € 100,000
24.1.2011 Увеличение на капитала и 

намаляване на номиналната 
стойност на една акция

249,891 € 249,891

18.4.2011 Увеличение на капитала 299,891 € 299,891  
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Основна сфера на дейност 

Евролийз Груп е лизингова компания предлагаща финансов лизинг на малки и средни 
предприятия и физически лица. Компанията оперира в сегмента на леките автомобили, който се 
характеризира с нисък риск и висока ликвидност на активите.  

Евролийз Ауто България е най-старата (учредена през 2004 г.) и най-развита компания от групата. 
Тя е най-бързо развиващата се небанкова лизингова компания в страната и през първото 
полугодие на 2011 г. компанията се нарежда на седмо място по новогенериран бизнес по договори 
за финансов лизинг. Румънската и македонската компании са все още сравнително малки, но ще 
растат значително в средносрочен план.  

Групата е постигнала нетен финансов резултат от 219 хиляди лв. през 2010 г., генериран от 
повече от 4,000 клиенти в трите страни, от повече от 6,500 лизинговани активи и от портфейл от 
110 милиона лв.  

Към 19.09.2011 г. ЕвроЛийз Груп има пряко участие в една дъщерна компания и непряко участие в 
пет дъщерни компании. Компаниите от групата оперират в сектора на финансовия лизинг.  

 

Конкурентни предимства 

Евролийз Груп има няколко конкурентни предимства в сравнение с неговите конкуренти, които са 
двигатели на бъдещия растеж и успех на компанията:  

• Предлагане на цялостна услуга (финансиране, регистрация на автомобила, застраховка и 
др.);  

• Гъвкавост и иновативни продукти, които да посрещнат очакванията на клиентите;  

• Качествено и бързо обслужване;  

• Синергии между Евролийз Ауто и другите компании в структурата на Еврохолд.  

 

Основни цели  

Евролийз Груп се стреми да се превърне в една от водещите лизингови компании във всяка от 
страните, в които оперира посредством създаването на силно и устойчиво осъзнаване на марката, 
подобряване на репутацията си като иновативен и гъвкав партньор към разнообразен портфейл от 
клиенти и непрекъснато предлагане на нови, специфични за всеки клиент продукти и услуги в 
тясна връзка със застрахователния и автомобилния бизнес на Еврохолд.  

Мисията на Евролийз Груп е да предоставя качествени и разнообразни услуги и да предлага 
индивидуални решения на всеки клиент. Компанията се стреми да предлага добре балансиран 
микс от качествени продукти и услуги на конкурентни цени, както и да предлага иновативни 
продукти предоставени със сътрудничеството на Авто Юнион и ЕвроИнс Иншурънс Груп.  

 

Цели и стратегии в средносрочен план 

Философията на ЕЛГ се базира на следните принципи: 

• Предлагане на бързо и гъвкаво одобрение на клиентски искания за лизингово 
финансиране (това е едно от най-силните предимства пред лизинговите компании, 
собственост на банки);  

• Лесно общуване с дилърите, лесно придвижване на документацията, плащане и 
регистриране на автомобили;  

• Предлагане на добре балансиран продуктов пакет (застраховка, регистрация, удължена 
гаранция и др.) и следователно по-добро отговаряне на клиентските нужди;  

• Работа в тясно сътрудничество с Евроинс Иншурънс Груп и Авто Юнион (за момента само в 
България) и възползване от комбинации от продукти, които биха могли да се предложат 
заедно.  

Въз основа на тези основни принципи ЕЛГ е развила своя специфична стратегия за всеки един 
пазар, на който в момента оперира:  
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Български лизингов пазар 

Стратегията за този пазар е органичен растеж, който да се базира на добрите практики на работа 
и ноу-хау, получени до момента, както и новоразработен оперативен софтуер направен специално 
за компанията, осигуреното финансиране за дейността и силно мотивирания и опитен 
мениджърски екип на компанията. Целта е компанията да се възприема като иновативна, гъвкава 
и ориентирана към клиента.  

Най-важната цел на компанията е да остане на върха по нов генериран бизнес от договори за 
финансов лизинг на леки и лекотоварни автомобили. Това ще се постигне чрез: 

• 75% проникване от всички продажби на коли от дилърите на Авто Юнион;  

• Продължаване и все повече развиване на сътрудничеството с външни автодилъри, които 
предлагат коли от средния сегмент;  

• Разширяване на офис мрежата в страната паралелно с възстановяването на автомобилния 
пазар;  

• Продължаване на подобряването на софтуера, добавяйки нови решения, позволяващи 
повече гъвкавост в погасителните планове, в управлението на кредитния риск и бек офис 
процедурите;  

• Допълнително оптимизиране на дейността по продажби в автодилърите и постигане на по-
ефективна дейност на фронт офиса и по-добър контрол над фактурите.  

 

Правна рамка на лизинговата дейност в България 

Лизинговите дружества в България са небанкови финансови институции по смисъла на Закона за 
кредитните институции. Лизинговите дружества трябва да отговарят на редица регулаторни 
изисквания и да бъдат вписани в публичен регистър, воден от Българската народна банка преди 
да започнат извършването на дейността си.  

Лизинговите дружества трябва да притежават по всяко време минимален ефективно внесен 
капитал в размер на 250 000 български лева. Мениджърите на тези дружества трябва да отговарят 
на определени изисквания за квалификация, професионален опит и репутация. Удостоверенията 
за регистрация се издават от Българска народна банка, която има право да отказва регистрация 
при определени законоустановени предпоставки. 

Съществуват определени изисквания към дейността на лизинговите дружества в качеството им на 
небанкови финансови институции. Обемът на основната дейност, свързана с финансов лизинг, 
изчислен на база нетни приходи от продажби, следва да бъде не по-малък от 50 на сто от общата 
дейност на дружеството според финансовите му отчети. Лизинговите дружества приемат и спазват 
вътрешни правила за дейността, съобразени с изискванията за закрила на потребителите. 

Те са задължени лица и по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приемат и 
спазват вътрешни правила за мерките против изпирането на пари и финансиране на тероризма. 

Българска народна банка има право да заличи лизингово дружество от регистъра на небанковите 
финансови институции при определени предпоставки, включително при неспазване на 
нормативноустановени изисквания за осъществяване на дейността. 

Контрол върху спазването на описаната правна рамка упражнява Българската народна банка. 
Контрол осъществява и Комисията за защита на потребителите в рамките на ресорната си 
компетентност. 

 

Румънски лизингов пазар 

Сегашната дейност на Евролийз Груп в Румъния е сравнително ограничена, поради ограничения 
достъп до клиенти и липсата на стабилно финансиране. Затова стратегията на Групата за този 
пазар е да: 

• Осигури по-добро и дългосрочно финансиране, което ще й позволи да предложи нови 
продукти (по подобие на тези, които вече се предлагат в България) и ще осигури стабилен 
растеж на компанията;  

• Продължава да развива мениджърския екип, което ще създаде стабилни взаимоотношения 
и ще развие бизнес сътрудничеството с дилърите;  
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• Започне широко прилагане на ноу-хауто и на оперативната ефективност, които са успешно 
развити в България;  

• Придобие значителни съществуващи лизингови портфейли.  

Правна рамка на лизинговата дейност в Румъния 

Лизинговите дружества в Румъния също имат статут на небанкови финансови институции по 
смисъла на Наредба № 20 от 13 октомври 2009 г., издадена от Националната банка на Румъния за 
прилагане на Закон № 93 от 2009 г. за небанковите финансови институции.  

Регистрацията на лизинговите дружества в официален регистър се извършва от Националната 
банка на Румъния след проверка на определени квалификационни изисквания.  

Лизинговите дружества в Румъния трябва да притежават по всяко време регистриран и ефективно 
внесен капитал в размер на 200 000 евро или равностойността им в национална валута. 
Съществуват изисквания към мениджърския екип, които са съпоставими с тези в България. 
Задължително е формирането на одитен комитет, състоящ се от поне двама члена, избирани 
директно от общото събрание на акционерите. Законодателството определя съдържанието на 
задължителни вътрешни правила относно вътрешния контрол, управлението на рисковете, 
мерките срещу изпирането на пари, както и изисквания към софтуерните системи с оглед 
обезпечаване на подаването на изискуемите отчетни форми към контролния държавен орган. 

Наредба № 20 от 13 октомври 2009 г. подробно регламентира начина на изчисление на собствения 
капитал на лизинговите дружества в съответствие с общоприлагани счетоводни принципи. 
Предвидени са разпоредби, контролиращи големите експозиции. 

Контрол върху спазването на описаната правна рамка упражнява Националната банка на Румъния. 

 

Македонски лизингов пазар 

Македония е малък и доста слабо развит пазар, където лизинга става основен източник на 
финансиране при покупката на автомобил. Сегашната стратегия за Македония е да: 

• Продължи да увеличава съществуващия лизингов портфейл и да печели по-висок пазарен 
дял;  

• Подобри лихвените условия на финансирането, което ще позволи на компанията да стане 
по-конкурентноспособна и печеливша;  

• Разшири сътрудничеството с местните автодилъри, което ще позволи на компанията да 
предложи по-гъвкави и специфични за всеки клиент продукти;  

• Продължи да предоставя на клиентите бързо и качествено обслужване при 
информирането, регистрацията и застраховането на автомобилите. 

 

Правна рамка на лизинговата дейност в Македония 

Съгласно законодателството в Македония лизинговата дейност има разрешителен режим. 
Лицензия за извършването й се издава от Министъра на финансите. 

Македонското законодателство предвижда поддържане на минимален ефективно внесен капитал 
от 100 000 евро.  

 

В хода на лицензионната процедура кандидатът за извършване на лизингова дейност представя 
стандартна документация, свързана с идентификация на основните акционери и тяхната 
финансова стабилност, представяне на членовете на управителния орган и тяхната 
професионална квалификация, определени вътрешноустройствени документи във връзка с 
процедурите по одобряване на лизингополучатели, мерките срещу изпирането на пари, защита на 
личните данни.  

При осъществяване на лизингова дейност регулаторният орган следи за спазването на основни 
капиталови изисквания. Пълният размер на вземанията по договорите за лизинг не може да 
надвишава размера на регистрирания капитал и заделените резерви. Финансовото състояние на 
лизинговите дружества се контролира чрез периодични справки за лизинговия портфейл, както и 
чрез представяне на стандартни одитирани счетоводни форми. 

Контрол върху спазването на описаната правна рамка упражнява Министъра на финансите. 
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c. Авто Юнион АД – www.avto-union.com  

Авто Юнион АД е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд България в 
автомобилния сектор. Авто Юнион е автомобилен подхолдинг, който предлага на българския 
автомобилен пазар 11 автомобилни марки. Сред операциите на дружеството са и 
франчайзинговото представителство на AVIS и Budget. 

 

 

Автомобилните компании в структурата на Авто Юнион са: 

• Ауто Италия - официален вносител на Фиат и Ланча за България 

• Булвария Холдинг - дилър на Опел и Шевролет в София 

• Булвария Варна - дилър на Опел и Шевролет във Варна 

• Гранспорт Ауто - официален вносител на Мазерати за България 

• Милано Моторс - официален вносител на Алфа Ромео и скутери Пиаджо,Веспа и Джилера 

• Стар Моторс - официален представител на Мазда за България 

• Скандинавия Моторс – официален вносител на СААБ за България 

• Нисан София – най-големия дилър на Рено Нисан България 

• Евролийз Рент А Кар – изключителен франчайзингов партньор на Budget Rent a Car в 
България и официален франчайз на Avis Europe за България 

• Еспас Ауто –  най-големия дилър за Рено и Дачия в България; управлява най-големия 
автосервиз в структурата – автосервиз „Перфект” 

• Ауто Плаза – продажба на употребявани автомобили 

• Ауто 1 – продажба на резервни части 

• Евротрък – продажба на тежкотоварни автомобили 

• Ита Лизинг – дъщерно дружество на Ауто Италия 
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• Каргоекспрес Имоти – дъщерно дружество на Булвария Варна 

За всички модели предлагани от Авто Юнион се предоставя Test Drive, както и регистрация на 
директно закупени автомобили. Допълнително се предлагат и следните услуги: 

• До 5 годишна “Удължена гаранция” - удължава заводската гаранция с още 1 или 2 години 
(по избор на клиента); покрива пробег до 150.000 км;  

• “Заместващ автомобил” в случай на произшествие или повреда; 

• Пълна козметика за автомобилите; 

• Гаранционен и следгаранционен сервиз; 

• Обратно изкупуване на автомобили; 

Услугата “Удължена гаранция” и “Заместващ автомобил” са осъществени съвместно с партньора ЗД 
Евроинс АД. Клиентите, които желаят да се възползват следва единствено да заплатят 
допълнителна премия по застраховката си автокаско.  

Основните конкуренти на Авто Юнион са с различен бизнес модел, при който се предлага само 
една или няколко взаимно свързани марки автомобили. Най-значими конкуренти с подобен бизнес 
модел са Тойота Болканс АД (Тойота и Лексус), Мото Пфое АД (Форд, Волво, Ягуар и Лендроувър) 
и Порше България (Фолксваген и Ауди). Единствената фирма на българския пазар, която се 
доближава до модела на Авто Юнион и предлага повече от една несвързани по между си марки е 
Балкан Стар АД, която продава Мерцедес, Митсубиши,  Крайслер, Додж и Джип, и в същото време 
е дилър на Рено и Дачия. Въпреки това, пазарния дял на Балкан Стар е относително по-малък от 
този на Авто Юнион – около 5%. 

Основното предимство на Авто Юнион пред неговите конкуренти е широката гама от марки, 
предлагани на принципа „Всичко под един покрив” – автомобил, застраховка и лизинг.  

Едно от основните предимства на Еврохолд България АД, най-силно представено на българския 
пазар, е тясното сътрудничеството между неговите основни направления, генериращи нарастващ и 
стабилен източник на приходи. Като следствие от интегрирането на трите бизнес линии – 
застраховане, лизинг и продажба на автомобили, Еврохолд България АД цели да реализира 
значителна синергия. Групата притежава изключителни възможности за увеличаване на пазарните 
дялове на дъщерните дружества, чрез въвеждането на нови, кръстосани продукти с добавена 
стойност, а не чрез намаляване на цените на продуктите, каквато е стратегията на основните 
конкуренти. Предлагането на съвместни  продукти и комбинирането на точките на продажба води 
до предлагане от типа „всичко под един покрив” – автомобил, застраховане, лизинг. Кръстосаното 
предлагане на продуктите сред клиентите на застрахователната, лизинговата и авто-дилърските 
компании  намалява общите разходи за реклама и маркетинг. Взаимно допълващите се дейности 
дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове. Вътрешният модел на 
работа е базиран на идеята всяко бизнес направление да постигне самостоятелна финансова 
рентабилност и оптимизиране на разходите и да служи като източник на бизнес за другите 
направления.  

Потенциал за развитие и движещи сили: 

Очакванията за бъдещо развитие на автомобилния пазар в България се базират на очаквания за 
възстановяване на местната икономика като първите признаци за подобрение са вече налице. 
Това ще бъде последвано от възстановяване във всички бизнес сектори през следващите години, 
което неизбежно ще доведе до повече сделки с коли и възстановяване на продажбите към 
корпоративни клиенти.  

Освен това възстановяването на икономическата ситуация и подобряването на бизнес средата в 
страната ще доведе до по-ниска безработица и по-висок разполагаем доход. Също така 
финансирането ще е налично, което още повече ще стимулира продажбите.  

Друг важен фактор, който ще допринесе за растежа на пазара на нови коли в България е 
настоящия много амортизиран национален автопарк. Повече от 85% от колите са над 10 годишни, 
а повече от 20% са над 20 годишни. Затова има огромен потенциал за обновяване на автопарка.  

Ключови фактори за успех: 

• Диверсифициран продуктов портфейл – с широка гама от предлагани марки (11 
автомобилни, 3 скутерни и 2 рент-а-кар марки) Авто Юнион покрива всички сегменти на 
автомобилния пазар в България, като предлага адекватни решения както на 
корпоративните, така и на индивидуалните си клиенти; диверсификацията при марките 
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също така предпазва групата от уязвимост при форсмажорни обстоятелства, които биха 
засегнали определени марки (например ‘глобалната криза’ при Тойота през 2009/2010 г.); 

• Оперативен лизинг и управление на автопарка – с Avis и Budget, работещи като компании 
за оперативен лизинг и управление на автопарка за корпоративни клиенти, Авто Юнион 
обогатява портфейла си с услуги в допълнение на продажбите на автомобили;  

• Съвместни продукти – силните връзки с Евроинс и Евролийз Ауто позволяват на Авто 
Юнион да предложи изключителен и несравним пакетен продукт на своите клиенти 
(например застраховката ‘Каско 4х4’, ‘Мазда Кеш Лизинг’ и др.); 

• Оптимизирани групови разходи – обединени бюджети за целите на множество цели, като 
маркетинг, проучвания, групови покупки на рекламно място/ефирно време и др.; 

• Драстично намаление на годишните инвестиционни разходи чрез обединение на 
краткосрочния автопарк на Avis и Budget, които споделят по-малък автопарк и постигат по-
добри нива на заетост на автопарка.  

 

История 

Авто Юнион е холдингова компания и е учредена в съответствие с българското законодателство с 
ЕИК 175248523. Сегашното седалище и адрес на управление е гр. София 1592, бул. Христофор 
Колумб №43, България. Акционерния капитал на компанията е 22,971,500 лв.  

Авто Юнион е учредена през януари 2005 г. с предмет на дейност: стратегическо управление на 
компаниите в структурата на холдинга и предоставяне на финансови, маркетингови и други 
ресурси, специфични за бизнеса. През юни 2009 г. Еврохолд България придоби непряко участие 
от 100% в Авто Юнион.  

Преди това холдинговата структура, която консолидираше инвестициите на Еврохолд в 
автомобилния бизнес беше Авто Юнион Груп (с първоначално наименование Каргомоторс). 
Компанията е учредена през март 2007 г. През 2007 г. името на компанията е било Каргомоторос, 
а през 2008 г. тя се преименува на Еврохолд Аутомотив Груп, а през 2009 г. на Авто Юнион Груп 
ЕАД.  

В края на 2010 г. Еврохолд България АД в продължение на процеса на преструктуриране на 
дейностите на дъщерните си компании в три подхолдинга – автомобилен, застрахователен и 
лизингов, извърши промени в структурата на автомобилния си бизнес. Целта е да бъде улеснена 
дейността на автомобилното направление най–вече по отношение на по-ефективното управление 
на паричните потоци, оптимизиране структурата на привлечените средства на автомобилните 
компании, оптимизиране разходите за администрация, управление, външни услуги и други. 

С оглед на посочените причини Еврохолд България АД в края на 2010 г. взе решение всички 
оперативни компании в автомобилното направление да се консолидират от Авто Юнион АД. 
Поради това Авто Юнион Груп АД продаде част от дъщерните си компании на Авто Юнион АД, 
който към настоящия момент е директна собственост на Еврохолд България АД.  

След преструктурирането на Авто Юнион новата структура стана една от най-големите структури 
за продажба на автомобили в България с повече от 12% пазарен дял за първите шест месеца на 
2011 г. Промяната целеше да се централизира управлението на компанията и да се осигури по-
лесен достъп до финансови ресурси.  

 

Предмет на дейност 

Основният предмет на дейност на Авто Юнион включва: 

• Продажба на нови автомобили, мотопеди и скутери;  

• Продажба на оригинални резервни части и аксесоари;  

• Рент-а-кар услуги (дългосрочни и краткосрочни); 

• Обратно изкупуване на коли. 

 

Седалище и адрес на управление 

Седалището и адресът на управление на компанията е Република България, гр. София 1592, бул. 
Христофор Колумб №43. Това е и официалният бизнес адрес за кореспонденция с дружеството.  
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Контакт с компанията може да се осъществява по следните начини:  
 

Бизнес адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №43 

Телефон +359 2 9651 651 

Факс +359 2 9651 652 

Електронен адрес office@eurohold.bg 

Електронната страница  www.eurohold.bg 

 

Акционерен капитал на Aвтo Юнион АД 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект капиталът на дружеството е в размер на 
22,971,500 лева, разпределен в 45,943 обикновени поименни безналични акции, с право на един 
глас, всяка с номинална стойност от 500 левa.  

През 2009 г. Еврохолд България придоби 100% дял от капитала на предишните двама акционери в 
Авто Юнион - Kamalia Trading Ltd. и Avto Union Holding BVI. През юни 2010 г. капиталът на Авто 
Юнион е увеличен с непарична вноска от Kamalia Trading Ltd. с BGN 2,563,000. Непаричната 
вноска представлява вземания на Kamalia Trading Ltd. от Авто Юнион в размер на BGN 2,563,000, 
произтичащи от договор за заем. Акционерният капитал става BGN 22,121,500, разпределен в 
44,243 обикновени поименни акции в право на глас и номинална стойност от BGN 500 всяка. 

През декември 2010 г. и двете компании Kamalia Trading Ltd. and Avto Union Holding BVI 
прехвърлят 100% от дяловете си в Авто Юнион по следния начин: 44,236 акции на Еврохолд 
България и 7 акции на г-н Кирил Бошов.  

През юли 2011 г. акционерния капитал на Авто Юнион е увеличен с BGN 850,000, записан и 
платен от Еврохолд България.  

Следващата таблица представя всички промени в издадения акционерен капитал на Авто Юнион: 

 

Дата Описание Общ брой акции Акционерен капитал
9/29/2010 Увеличение на капитала 44,243 BGN 22,121,500
7/18/2011 Увеличение на капитала 45,943 BGN 22,971,500  

 

Основна сфера на дейност 

Авто Юнион е пазарният лидер по продажби на нови коли в България. Пазарът на нови коли се е 
увеличил значително през последното десетилетие като изключим спада през 2009 и 2010 г. 
причинен от финансовата криза и стагнацията на пазарите.  И все пак автомобилният бизнес имам 
огромен потенциал за растеж. Средната възраст на автомобилния парк в България е 16 години и 
се нуждае от постоянно обновяване през следващите години. Възстановяването на икономиката 
ще допринесе за увеличаване на продажбите и ще увеличи нуждата от коли и свързаните с тях 
услуги. 
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Възрастово разпределение на 

автопарка в ЕС и България
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Източник: The European Automobile Manufacturing  
 

Средна възраст на автопарка в България
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Източник: МВР 

Авто Юнион притежава най-големия портфейл от марки коли в България. Тази стратегия на 
поддържане на разнообразие от марки коли се допълва с постоянно подобрение на: 
съоръженията, качеството на продуктите и услугите, подобрение квалификацията на служителите 
и нови пакетни продукти комбиниращи лизинг и застраховка.  

Основните бизнес направления на Авто Юнион са следните: 

• Продажба на нови коли, мотоциклети и скутери 

• Продажба на оригинални нови части и аксесоари 

• Отдаване на коли под наем (краткосрочно и дългосрочно) 

• Обратно изкупуване на коли 

Към 19 септември 2011 година Авто Юнион AД притежава пряко контролно участие в 14 на брой 
дъщерни дружества: 

• Ауто Италия ЕАД - 100% 

• Милано Моторс ЕООД – 100% 

• Стар Моторс ЕООД – 100% 

• Гранспорт Ауто ЕООД – 100% 

• Булвария Холдинг ЕАД – 100% 

• Авто Юнион Пропъртис ЕООД – 100% 

• Аутоплаза ЕАД – 100% 

• Еспас Ауто ЕООД – 100% 
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• Скандинавия Моторс АД – 99.54% 

• Нисан София ЕАД – 100% 

• Булвария Варна ЕООД – 100% 

• Евролийз Рент А Кар ЕООД - 100% 

• Евротрък ЕООД – 100% 

• Ауто 1 ООД – 51% 

Освен това към датата на проспекта Авто Юнион АД притежава непряко контролно участие в 2 
дъщерни дружества: 

• Ита Лизинг ЕООД – 100% чрез Ауто Италия ЕАД 

• Каргоекспрес имоти ЕАД – 100% чрез Булвария Варна ЕООД 

Компанията-майка има и участие в едно асоциирано дружество - Мотобул ЕООД с участие от 49%. 

Авто Юнион чрез своите дъщерни компании е:  

• Ексклузивен вносител за България на следните марки коли: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 
Mazda, SAAB, Maserati и следните марки скутери: Piaggio, Vespa и Gilera; 

• Оторизиран дилър на Опел, Нисан, Рено, Дачиа и Шевролет; 

• Ексклузивен франчайз на Budget Rent-a-Car и Avis Rent-a-Car за България 

С цел да подсигурят всекидневните си операции, дъщерните компании на Авто Юнион използват 
два (2) вида търговски договора: 

• (1) договор за продажба, който позволява компаниите да продава определени марки 

• (2) договор за следпродажбено обслужване, който позволява обслужването и 
поддръжката на вече продадени автомобили 

От своя страна договорите за продажби също са разделени на два (2) вида. Първият тип е договор 
за разпространение (или официално представителство на марка в съответната държава). Този 
договор дава правата за: пласирането на марката, правото за създаването на мрежа от дилъри, 
осъществяване на маркетингови кампании, определяне на ценообразуване, договаряне търговски 
условия и да изпълнява ролята на официален представител на марката. Вторият тип договор е 
споразумение за дилърство, който дава възможност на компания да продава и обслужва 
определени марки, внесени от независим представител на марката. Първият тип се използва от 
Авто Юнион за следните марки: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Mazda, SAAB, Maserati, Piaggio, Vespa и 
Gilera, докато вторият тип споразумения се използва за: Opel, Chevrolet, Renault, Nissan, и Dacia. 
При вторият тип Авто Юнион трябва да приеме политиката на ценообразуване на местните 
представители на марката – групите GM и RND. Наскоро Авто Юнион обнови всичките си договори 
с гореспоменатите марки като по този начин подсигури бъдещото развитие на своя бизнес от 
разнообразни марки коли. 

Авто Юнион е в процес на купуване на "Дару Кар" АД, който е официален дилър на  марката 
"Махиндра" и употребявани автомобили БМВ. Подписан е предварителен договор за покупко-
продажба, който се очаква да бъде одобрен от Комисията за защита на конкуренцията. 
Намеренията на Авто Юнион са Дару Кар да се превърне в оторизиран дилър на гореспоменатите 
марки. Дару кар притежава земи и сгради с балансова стойност 5,234 хил. лв. към 31.12.2010 г.  

Дару Кар е първият дилър на нови автомобили БМВ у нас. От 1992 до 2003 година компанията е 
официален представител на марката, а след това е дилър. Между 1994 и 2004 година фирмата 
търгува и с нови автомобили "Роувър" и "Ленд Роувър". Дару Кар има оторизиран сервиз са ремонт 
на автомобили БМВ, "Мини" и "Махиндра" като предлага на пазара и оригинални резерви части за 
автомобилите от марките. Фирмата има търговски и сервизен комплекс в столичния квартал 
"Дружба", където обслужва също "Роувър" и "Ленд Роувър" . 

От март 2008 година "Дару кар" е официален представител на индийската марка "Махиндра" в 
България. Между 2006 и 2008 г. компанията е търгувала също с мотоциклетите "Мото гуци", 
"Хускварна", "Каджива", "Аугуста" и камиончетата "Мултикар". 

 

Конкурентни предимства 
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Основното предимство на Авто Юнион е разнообразното портфолио от марки коли, което дава 
възможност да е конкурентно способен при големи корпоративни и публични търгове както и да 
привлича индивидуални клиенти. 

• Оптимизиране на фиксираните разходи – затваряне на неефективните офиси, 
преместване на офиси в главната централа в София. Тези действия съществено 
допринасят за намаляването на разходите за наеми 

• Нови офиси – нов офис на Renault, Nissan и Dacia бе отворен във Велико Търново; нов 
допълнителен обслужващ център за Nissan Sofia; допълнителен шоурум и обслужващ 
център за Fiat в София (западна част);  

• Подобрени гаранционни условия – 5 г. за Мазда и 3 г. за Фиат. По този начин се 
подобрява имиджа на марките и се увеличава броя на обслужваните коли с 20-25%, 
като така значително се увеличават приходите от услуги след етапа на продажба на 
ново превозно средство 

• Преструктуриране и консолидация на Авто Юнион – броя на служителите във всеки 
отдел бе намален и оптимизиран спрямо условията на пазара, предвид очакваните 
продажби и очакваната заетост при следпродажбеният процес. Всички доставки, 
консултантски, юридически, рекламни, маркетингови и др. дейности бяха 
централизирани и това доведе до значително намаляване на разходите. Много млади 
професионалисти (маркетинг, следпродажбено обслужване) се присъединиха към Авто 
Юнион. Най-талантливите служители бяха запазени след приключване на сливането на 
компаниите.  

• Нови кръстосани продукти бяха пуснати – заедно с Евроинс и Евролийз ауто 
предоставиха услугата AutoCard, която спестява пари на лоялни клиенти от 
застраховка, гориво и обслужване, също така предоставя фиксирана вноска по 4 
годишна застраховка автокаско, Мазда Кеш Лизинг (когато се купува нова кола от Авто 
Юнион);  

• Осигурено финансиране за Евролийз – споразумение за ново финансиране, подписано с 
ЕБВР и други кредити от български банки (вкл. Уникредит Булбанк), което в 
последствие ще финансира покупките на коли от дилърите на Авто Юнион; 

• Договаряне на големи сделки с коли за оперативен лизинг с Avis и Budget, което 
показва възстановяване на корпоративния сектор – някои от най-големите ключови 
клиенти ще продължат обновяването на техните автопаркове (Кока-Кола, Загорка, 
Каменица, Нестле и др.);  

• Съвместната работа и интеграция на Avis и Budget доведе до интеграция на 
автопарковете на двете компании и намали общия брой коли с около 110 броя, служещи 
за наемане от летища (краткосрочно). Освен това помещенията по наем за фронт офис 
бяха намалени почти наполовина при обединяването на двете марки.  

Основни цели  

Визията на Авто Юнион се базира на следните ключови цели: 

• Да разшири портфейла си с продукти в средния клас коли – основните причини са по-
лесния достъп до сделки, качествени лизингови клиенти с по-нисък процент на 
просрочия и по-малко кражби, което помага да се поддържа доходността от 
застраховката; 

• Да предложи голямо разнообразие от марки и модели с цел да постигне голяма степен 
на удовлетворение на клиентите си и да създаде нов бизнес модел, който да предлага 
среда на автомобилен търговски комплекс с множество марки под един покрив; 

• Да постигне познаване на пазара и популярност на продуктите си, услугите, както и на 
опитните си продавач консултанти и професионалистите си в сервизите;  

• Да подобрява постоянно качеството на услугите си, чрез създаването на нови 
конкурентни продукти и решения, разработени специално за клиентите. 

Авто Юнион се превърна през годините в платформа за растеж и в поддръжка на растежа на 
лизинговия и застрахователния бизнес на Еврохолд. Автомобилните шоуруми са много важен 
канал за продажби на допълнителни услуги като лизинг и застраховане, особено ефективно, 
когато се предлага пакет от продукти и услуги на едно място. Клиентите вярват на продавач 
консултантите на автомобили и обикновено приемат цялата гама от продукти и услуги, предлагани 
и препоръчани от тях. Натрупването на критична маса през последните пет години достигна 
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връхната си точна с придобиването на Авто Юнион, което помогна да се създаде най-голямата и 
най-разнообразна структура за продажби на автомобили и услуги в България.  

 

Цели и стратегии в средносрочен план 

Авто Юнион е един от пазарните лидери по продажби на нови коли в България. Пазарът на нови 
коли се е увеличил значително през последното десетилетие и само заради финансовата криза и 
съответстващото замиране на кредитните пазари, имаше значителен спад в продажбите през 2009 
и 2010 г. Въпреки това фундаментално автомобилният бизнес има огромен потенциал за растеж. 
Средната възраст на автопарка в България е над 16 години, което изисква постепенно обновяване 
в следващите години. Възстановяването на икономиката ще увеличи допълнително продажбите и 
ще увеличи търсенето както на коли, така и да свързани услуги.  

Авто Юнион управлява най-големия портфейл от автомобилни марки в България. Уникалната 
стратегия за множество марки е подкрепена от постоянни подобрения в съоръженията, качествени 
продукти и услуги, обучение на персонала и нови пакети от продукти в комбинация от лизинг и 
застраховане.  

 

Правна рамка на дейността по продажба на нови автомобили, сервизна дейност 
и продажба на оригинални резервни части 

Дейността по продажба на нови автомобили, сервизна дейност и продажба на оригинални 
резервни части се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 
април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики, 
Регламент (ЕС) № 461/2010 на Комисията от 27 май 2010 година относно прилагането на член 
101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз към категориите 
вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства, и 
Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 година относно прилагането на член 
81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани 
практики в сектора на моторните превозни средства. 

Посочените нормативни актове са част от националното право и регламентират правата и 
задълженията на дружествата от автомобилния подхолдинг на Емитента във връзка със спазване 
на правилата на лоялната конкуренция. Като страни по договори за предоставяне на права за 
продажба на нови автомобили, сключвани с дилъри, установени на територията на Република 
България, дружествата от автомобилния подхолдинг са длъжни да съобразяват клаузите в 
дистрибуторските договори с условията на блоковото освобождаване на тези вертикални 
споразумения, така че те да отговарят на изискванията на чл. 101, § 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Целта на тази нормативна уредба е отстраняването на 
неблагоприятните антиконкурентни последици на определени ограничения, които се съдържат във 
вертикалните споразумения. Тези неблагоприятни последици могат да бъдат минимизирани за 
сметка на увеличена икономическа ефективност в дистрибуторската мрежа чрез оптимизирането 
на продажбите и инвестициите, намаляването на някои транзакционни разходи и други 
икономически ефекти. 

Блоковото освобождаване по реда на предходния параграф се прилага и по отношение на 
вертикалните споразумения, сключвани между дружествата от автомобилния подхолдинг и 
оторизирани сервизи за извършване на гаранционен ремонт и продажба на оригинални резервни 
части. 

Административният контрол върху спазването на цитираната по-горе правна рамка се осъществява 
на национално ниво в Република България от Комисията за защита на конкуренцията. 

При извършване на търговска дейност дружествата от автомобилния подхолдинг на Емитента  не 
се нуждаят от лиценз или одобрение на държавен регулаторен орган. В областта на екологичното 
законодателство те действат в съответствие с разрешението за извършване на дейности по 
обезвреждане на отпадъци, отделяни при сервизната дейност на гаранционни автомобили и 
спазват разработени програми за управление на дейностите по отпадъците и всички необходими 
разрешения за това в съответствие с нормативната уредба в Закона за управление на отпадъците, 
действащ на територията на Република България.  

Административният контрол върху спазването на Закона за управление на отпадъците се 
осъществява на национално ниво в Република България от Министъра на околната среда и водите, 
съответно директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. 
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d. Евро-Финанс АД - www.euro-fin.com 

Евро-Финанс е част от стратегическото портфолио на Еврохолд България от 2006 г. Евро-Финанс е 
един от един от първите лицензирани инвестиционни посредници на територията на Република 
България с близо 18 години история. 

Компанията е единственият инвестиционен посредник в България, член на Deutsche Borse Group и 
благодарение на своите контакти и дългогодишни отношения с международни инвестиционни 
посредници предлага широка гама от инвестиционни продукти – FX сделки, договори за разлики 
(CFDs), търговия с акции, инструменти с фиксирана доходност, деривативи, репо-сделки, местни и 
международни SWIFT плащания. 

Евро-Финанс e водеща небанкова финансова институция в България, която се стреми да 
предоставя качествени инвестиционни продукти и услуги с индивидуален подход към всеки 
клиент. Евро-Финанс предоставя инвестиционни и финансови услуги на индивидуални, 
корпоративни и институционални инвеститори. Сред клиентите на Евро-Финанс са водещите 
застрахователни компании в страната, пенсионни фондове, чуждестранни инвестиционни фондове 
и др. 

Евро-Финанс е член на Българска фондова борса – София АД от самото и сформиране и е също 
така първият и единствен български инвестиционен посредник, пълноправен член на фондовата 
борса във Франкфурт, както и единственият небанков финансов посредник, участник в 
международната система за разплащания S.W.I.F.T. 

Към момента на българския пазар оперират 76 инвестиционни посредници, като 25 от тях са 
банки, а останалите 51 – небанкови финансови институции. Основните предимства на Евро-
Финанс са свързани с неговия пълен лиценз и възможността за предлагане на пълния каталог от 
инвестиционни услуги и дейности на територията на единния европейски капиталов пазар, респ. с 
дългогодишния опит на работа на местния капиталов пазар и високо квалифицирания си 
персонал.  

Ключови фактори за успех: 

• Пълен лиценз за предлагане на пълната гама финансови продукти, които съществуват на 
европейските финансови пазари; 

• Близо 18 години опит на финансовите пазари; 

• Високо квалифициран мениджмънт и оперативен персонал – брокери и инвестиционни 
консултанти, лицензирани от КФН, БФБ и FSE; 

• Достъп до всички важни международни пазари за ценни книжа; 

• Единствената българска финансова институция член на FSE; 

• Единствената българска небанкова финансова институция участник в SWIFT; 

• Сред трите небанкови финансови институции участници в ЕСРОТ (Електронна система за 
регистриране и обслужване на търговията с ДЦК); 

• Използване на съвременни софтуерни системи; 

• Висока капитализация, като гаранция в периоди на икономически спадове.  

 

Профил на компанията - история, правна форма на собственост, фирмата, конкурентни 
предимства 

 

История 

Евро-Финанс АД (Евро-Финанс) е инвестиционен посредник със седалище в гр. София, България. 

Основано през 1993 г. като джойнт-венчър между най-голямата българска банка Булбанк и ЗК 
"Орел". Евро-Финанс скоро се превръща в добре позната компания на българския капиталов 
пазар. Една година по-късно Евро-Финанс е одобрена от Министерството на финансите и 
Българската народна банка (БНБ) като първичен дилър на държавни ценни книжа. 

От създаването на Българска фондова борса - София (БФБ) и Централния депозитар (ЦД) през 
1997 г., Евро-Финанс става акционер и член на двете институции. През 1999 г. Евро-Финанс ООД 
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получава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в чужбина, което води 
до нови перспективи за бъдещото развитие на компанията. 

През 2001 Евро-Финанс разработва самостоятелно и първи стартира, софтуерния продукт - Eurosys 
® - оперативен софтуер, предназначен специално за финансови институции - инвестиционни 
посредници и управляващи дружества. 

През 2005 г. Евро-Финанс стартира една от първите он-лайн платформи за търговия на БФБ – 
EFOCS. 

През 2004 г. Евро-Финанс става участник в международната система за разплащания S.W.I.F.T. 
(EUFCBGSF) 

През 2006 г. Евро-Финанс става съосновател на Сентинел Асет Мениджмънт – компания с предмет 
на дейност управление на активи. 

На 23-ти юли, 2009 г. Евро-Финанс става първият български инвеститор посредник, член на 
Франкфуртската фондова борса (FSE). Един месец по-късно всички акции, търгувани на FSE, 
стават достъпни за инвеститорите – клиенти на Евро-Финанс, търгуващи чрез он-лайн платформа 
EFOCS. 

През септември 2011 г. Евро-Финанс стартира платформата за търговия на международните 
финансови пазари MetaTrader 5. Към настоящия момент Евро-Финанс е единственият 
инвестиционен посредник в страната, който предлага тази най-нова версия на една от най-
популярните платформи за търговия. 

Евро-Финанс е съосновател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни 
посредници (BALIP) и ICC-България (Националният комитет на Международната търговска 
камара). 

 

Собственост 

Евро-Финанс е част от икономическата група на "Еврохолд България" АД. Еврохолд България АД 
притежава 99.99% от Евро-Финанс. От своя страна Евро-Финанс притежава 100% от Еуросис 
ЕООД. Като член на Еврохолд, Евро-Финанс обслужва групата в областта на брокерските услуги, 
управлението на активи и финансиране посредством емитиране на финансови инструменти при 
публично и частно предлагане. 

 
Правни форма на Фирмата 

Евро-Финанс е частно акционерно дружество. 

 

Предлагани продукти/услуги 

 

• Сделки с корпоративни ценни книжа на местния и международните пазари 

• Сделки с държавни ценни книжа 

• Управление на индивидуални портфейли 

• Инвестиционно банкиране и анализи 

• Сделки с деривативни инструменти 

 
Като инвестиционен посредник, занимаващ се с търговия с финансови инструменти за собствена 
сметка и за сметка на клиенти, Евро-Финанс е под надзора на българската Комисия за финансов 
надзор (КФН) и извършва своята дейност в съответствие с местните и европейските правни актове 
в областта на финансовите пазари 

Дейността на Евро-Финанс с държавни ценни книжа е под надзора на Българската народна банка 
(БНБ). 

Целта на Евро-Финанс е да покрива целия каталог от инвестиционни услуги и дейности като 
предлага възможности за инвестиции на капиталовите пазари в България и чужбина. 
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Продуктовото портфолио на компанията включва 

Брокерски услуги, включително сделки с акции, дългови ценни книжа и сделки на паричния 
пазар. 

Евро-Финанс е член на Българска фондова борса и изпълнява поръчки за покупка/продажба на 
ценни книжа в реално време. Евро-Финанс изпълнява поръчки на извънрегулиран пазар като 
посредник за сделки с ценни книжа на компании, които не са регистрирани на БФБ. 

Евро-Финанс предлага отлични условия за сделки с акции и облигации, на международните 
пазари. През 2009 г. Евро-Финанс получи директен достъп до FSE. 

Фирмата работи с удължено работно време, покриващо всички основни Европейски и Американски 
пазари. Чрез он-лайн платформата за търговия EFOCS компанията предоставя едновременно, в 
реално време достъп до разнообразни финансови инструменти - търговия на БФБ, Forex, CFD. 
Евро-Финанс предлага също в реално време, интегрирани извлечения от сметките, извлечения за 
банкови преводи и др. 

Евро-Финанс действа като брокер за покупка / продажба на Държавни ценни книжа на всички 
емисии. Фирмата купува/продава ДЦК за/от собствения си портфейл и изпълнява пазарни поръчки 
за покупка/продажба на Държавни ценни книжа на емисиите, търгувани на БФБ. 

Евро-Финанс предлага депозити, репо-сделки, суап сделки и други инструменти, според 
специфичните изисквания на клиентите. Но глобалните финансови сътресения доведоха до 
преструктуриране на инвестиционните портфейли, изразено в значително прехвърляне на 
средства от по-рискови активи в инвестиции с нисък рисков профил.  

Евро-Финанс предлага и следните сделки Forex - пари в брой сделки - покупко-продажба и 
арбитраж на чуждестранна валута в офиса на фирмата; преводи по сметка - фирмата работи с 
всички основни валути, като валутните курсове на компанията са базирани на местния 
междубанков пазар и на международните пазари Forex, хеджиране чрез арбитраж на форекс, суап 
и форуърд сделки; маржин търговията - сделки се извършват в реално време на международните 
пазари Forex. 

Управление на портфейла 

Евро-Финанс предлага управление на финансови активи, без специални инструкции на клиента. 
Компанията предлага три типа на индивидуални инвестиционни портфейли - консервативен, 
балансиран и агресивен, които се различават по техните рискови характеристики и структура на 
активите. 

Инвестиционно банкиране  

От 2003 г. инвестиционни банкови дейности станаха доста популярни, подсилени от бързото 
развитие на българския капиталов пазар. Борсата привлече огромно количество свободни 
средства, генерирани от силния икономически растеж.  

 

Евро-Финанс извършва следните услуги: 

• Управление и пласиране (публично предлагане) на акции; 

• Управление, изготвяне и пласиране (частно/публично предлагане) на дългови 
инструменти; 

• Управление и пласиране на деривативни ценни книжа; 

• Търгови предложения за закупуване на ценни книжа; 

• Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 809/2004; 

• Корпоративни секторни профили; 

• Консултантски услуги, включително оценки на търговско дружество, преструктуриране, 
сливания и придобивания, финансов анализ, анализ на дълга, капиталовата структура, 
инвестиционни проекти, кредитни консултации; 

• маркет-мейкинг. 
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Евро-Финанс осигурява на клиентите си услуги за изпълнението на новите проекти на SPV. 
Основните етапи за създаване и изброяване на SPV са идентични с етапите на IPO. 

Евро-Финанс предлага актуална информация и изготвя различни анализи по заявка на клиента, 
както и съвети и консултации по различни въпроси по отношение на публични дружества, емисии 
ценни книжа, финансиране на фирмата и др. 

 

Разработка на софтуер 

През 2004 г. Евро-Финанс създаде нова компания, наречена EUROSYS ЕООД. Новата компания е 
оторизирана за правото да разпространява софтуерния продукт Eurosys ®. Софтуерната програма 
Eurosys ® е предназначена специално за нуждите на инвестиционните посредници, управляващи 
дружества и взаимни фондове. Той обхваща всички аспекти на тяхната дейност – клиентска база, 
сетълмент, счетоводство, отчетност. 

В настоящия момент Eurosys ® се прилага в 15 инвестиционни посредници, представляващи 33% 
пазарен дял в търговията на БФБ, и 9 дружества за управление на активите, които управляват 23 
взаимни фондове, с общата сума на активите 20% от всички взаимни фондове. 

Платформата EFOCS (Euro-Finance Онлайн обслужване на клиенти) е софтуерен продукт за 
директна търговия на Българската фондова борса, Франкфуртската фондова борса, както и 
валутните и деривати на международните капиталови пазари. Всеки клиент може да търгува 
едновременно на различни пазари и монитори в реално време на статуса на собствените активи. 
Той предлага също в реално време интегрирано извлечение от сметките, банкови преводи и др. 
EFOCS стартира в средата на 2005 г., като он-лайн платформа за търговия на БФБ. 

 

Описание на индустрията 

Модерният българския капиталов пазар възниква през 1996 г. със специално законодателство за 
сектора и със създаване на държавния контролен орган - Комисията за финансов надзор (КФН). 
След приемането на България в ЕС на 1 януари 2007 г. европейското законодателство за 
капиталовия пазар става част от вътрешното законодателство на страната. Българска фондова 
борса въведе съвременната платформа за търговия XETRA, оперираща на Deutsche Boerse, което е 
предпоставка за по-добра видимост на българския пазар в международен аспект. Стабилната 
макроикономическа среда, подкрепена от устойчив валутен борд и рестриктивна фискална 
политика, заедно с българската интеграция в ЕС сериозно намали политическия риск на България 
и помогна на страната да получи инвестиционен рейтинг през 2007 г. Последвалата икономическа 
криза се отразява изключително негативно върху икономическата среда и създаде сериозни 
предизвикателства за държавните финанси и освен това - за икономическото оцеляване. 
Основният индекс на БФБ спадна повече от 7 пъти. 

Българския капиталов пазар е с добре разработена правна рамка с ясно изразена структура по 
отношение на разделението на ролите на различните финансови субекти - инвестиционни 
посредници (включително повечето от банките), публично търгуваните дружества, дружества със 
специална инвестиционна цел, взаимни фондове, пенсионни фондове, застрахователни дружества 
( живото и общо застраховане), здравноосигурителни дружества, лизингови компании. На пазара 
има една регистрирана фондова борса на пазара - "Българска фондова борса (БФБ) и една 
клирингова къща - Централен депозитар (ЦД). Повечето от участниците се контролират от 
Комисията за финансов надзор (КФН). Банките и лизинговите компании (кредитни институции) се 
наблюдава от Българската народна банка (БНБ), както и валутните дилъри. 

Български небанкови финансови институции, какъвто е Евро-Финанс, както и всички небанкови 
финансови институции в страните-членки на Европейския съюз, могат да предлагат услуги на 
територията на целия ЕС по правилото на единния европейски паспорт. 

В момента данъчния режим на инвестициите в ценни книжа е много благоприятен. Капиталовите 
печалби от борсови сделки с акции на публични дружества, извършвани на регулирани пазари на 
ЕС, се облагат с нулева ставка. Корпоративно управление е в синхрон със съвременните 
международни практики. Въпреки това, заедно с положителни стъпки към съвременния капиталов 
пазар, българския пазар остава малък, неликвиден и изостава от повечето развиващи се 
капиталови пазари. Обхватът на финансовите услуги и инвестиционните техники са все още 
ограничени. Пазар на деривати за местните финансови инструменти не съществува. 

 
Инвестиционните посредници 
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От 76 инвестиционни посредници, съществуващи на пазара, 25 са банки и 51 са небанкови 
финансови институции. Независимо от факта, че само половината от тях са истински активни на 
пазара, смятаме, всички като преки конкуренти на "Евро-Финанси" ООД. 

 

• Инвестиционните посредници – банки 

 

Като цяло, 34 банки оперират в България, като те са основния стълб на българската финансова 
система. 25 банки са лицензирани от КФН като инвестиционни посредници, но на капиталовия 
пазар са активни 10-12 банки. Български банки са важни играчи на местния капиталов пазар, 
въпреки че те не са много активни на БФБ. Българските банки печелят значителна част от 
капиталовия пазар в периода след 2005 г., когато са поставени няколко местни IPO-та и много 
чуждестранни инвеститори достигна на местния капиталов пазар. В момента банките участват 
главно в прехвърлянето на големи пакети акции. 

 
Банките са основният играч на пазара на местни държавни облигации. От края на 2007 г. всички 
първични дилъри на държавни облигации са само банките. Евро-Финанс, като първичен дилър до 
2007 г., имаше важна роля на пазара с пазарен дял от около 3%. През 2007 г. БНБ промени 
критерия за избор на първични дилъри и остави трите небанкови участници на първичния пазар. 
Евро-Финанс остава участник в ЕСРОТ, като продължава да поддържа за сигурност парични сметки 
в БНБ, но действа само на вторичния пазар. 

 

• Небанковите инвестиционни посредници 

 
От 51 небанкови финансови институции, само 21 имат пълен лиценз, предлагайки пълната гама от 
финансови услуги в ЕС. Останалите 30 небанкови финансови институции могат да действат само 
като брокерски къщи, без сделки за собствена сметка и поемане на емисии. Конкуренцията е 
огромна. Основните клиенти на небанковите инвестиционни посредници са индивидуални 
инвеститори, взаимни фондове и някои пенсионни фондове. Индивидуалните инвеститори, 
спекуланти и взаимни фондове търгуват предимно чрез посредници - небанкови финансови 
институции, тъй като те предлагат по-гъвкави условия и по-ниски такси за комисионни, в 
сравнение с банките. През последните години пенсионните фондове не са много активни на БФБ. 
Ниската ликвидност на българския пазар, сериозно ограничава възможностите за инвестиции и 
спекулации на индивидуалните инвеститори. Намалените обеми на фондовата борса понижи 
приходите на инвестиционните посредници от комисионните. Спада на SOFIX доведе до 
значителни загуби от управлението на собствения портфейл от ценни книжа. В резултат няколко 
небанкови инвестиционни посредници, които работят само на Българска фондова борса, са били 
принудени да прекратят дейност. През последната година дейността на 4 небанкови 
инвестиционни посредници е била прекратена, а някои други компании търсят нови собственици. 

 

Основни клиенти 

 
Предлаганите от Евро-Финанс продукти са ориентирани към индивидуални инвеститори, както и 
към големи институционални инвеститори. Клиентите на фирмата са водещите застрахователни 
компании в страната, пенсионни фондове, чуждестранни инвестиционни фондове и др. 

Според социалния им статус клиентите на Евро-Финанс може да бъде разделени на следните 
групи: 

• Физически лица, които в резултат на процесите на реституция и приватизация в страната, 
придобили ценни книжа и възнамеряват да ги продават. Социалният статус на тези 
клиенти е разнообразен, но се разчита на опита, по-голямата част от тези физически лица 
е с ниска инвестиционна култура. Респективно, Евро-Финанс е отговорен за 
предотвратяване на пазарните рискове; 

• Физически лица с добри финансови ресурси - инвеститори, които желаят самостоятелно 
или подпомагани от инвестиционния посредник да управляват по-активно и по-ефективно 
своите собствени финансови активи; 

• Фирми – търговски дружества, които в съответствие с тяхната дейност могат да използват 
специфични финансови услуги с цел да се сведе до минимум риска на компанията, за по-
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ефективно управление на паричните потоци, придобиване на контрол върху други 
компании, както и за преки спекулативни сделки. 

• Институционални инвеститори - взаимни фондове, застрахователни компании и други 
субекти, които получават информация, брокерски и попечителски услуги, инвестиционни 
консултации. 

Сред основните клиенти на Евро-Финанс са компания майка "Еврохолд България" АД и свързаните 
с нея лица - основно застрахователни и лизингови компании в България, Румъния и Македония. 

В момента на клиентската база на Евро-Финанс включва над 30 хиляди лица. 

 

Позициониране на пазара 

 
Евро-Финанс предлага цялата гама от финансови услуги, разрешени на българския капиталов 
пазар за всички видове клиенти.  

Евро-Финанс е най-капитализираната инвестиционен посредник между всички български 
инвестиционни посредници, с изключение на банките. 

В допълнение, компанията е сред 21-посредници, които имат пълен лиценз за инвестиционни 
услуги. 

Между инвестиционните посредници, с изключение на банките, позицията на ЕВРО-ФИНАНС е 
една от първите по отношение на оборота на пазара. Това класиране е обект на сериозни 
колебания поради ниската ликвидност на българския пазар, където една голяма сделка може да 
пренареди сериозно позиции. 

 
 

Мисия, визия, философия, принципи 

Мисия 

Евро-Финанс предоставя професионални финансови решения, изграждане на устойчива във 
времето стойност за своите клиенти, акционери, персонал и инвестиционната общност в световен 
мащаб. Нашата мисия дава възможност на нашия бизнес ясна цел и посока. 

 

Визия 

Евро-Финанс се стреми към устойчив растеж през времето от разнообразяване на своята база и 
увеличаване на присъствието си на пазари и сегменти, които бързо се разрастват. Той е движен от 
амбицията на компанията да се превърне в един от водещите инвестиционни посредници на 
българския капиталов пазар, да спомогне за ускоряване развитието на българската индустрията 
за финансови услуги. 

 

Философия 

Има три отличителни белези на Евро-Финанс относно бизнеса - иновации, здравина и фокус към 
клиента. Компанията поставя качеството като основен двигател, за постигане на рентабилност и 
дългосрочен растеж. Благодарение на тази дългосрочна и далновидна стратегия, компанията се 
справят добре в трудната среда за капиталовия пазар. В резултат на това тя изгражда постоянна 
стойност за нашите клиенти, акционери и служители. 

 

Евро-Финанс е насочен към: 

• Сплотен екип - развитие на талантливи колеги и достигне на пълния им потенциал, за 
осигуряване на компанията  на възможност да постигне водеща позиция в сектора на 
финансовите услуги; 

• Клиенти и фокуса върху клиентите - разбиране на клиентите и обслужването им по най-
добрия начин; 

• Новаторство - водещ на нови идеи, добавяне на разнообразни умения и подобряване на 
оперативно съвършенство 
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• Надеждни - с най-висока почтеност, за да се запази доверието на клиенти, акционери и 
колеги. 

 
Принципи 

Евро-Финанс печели доверието на своите клиенти и други акционери чрез предлагане на най-
високо ниво на опит, професионализъм и стабилност. 

 

• Опит – да се установи нуждата от услуги за стандарта на пазарите, на които компанията 
оперира. Неговите квалифицирани служители се радват на уважението на клиентите и 
конкурентите. Евро-Финанс успява в усилията си за постигане на непрекъснато 
усъвършенстване чрез комбинация от международни възможности и местно 
предприемачество. 

• Професионализъм - Евро-Финанс продължава да поддържа силен акцент върху 
осигуряването на финансова стабилност при всякакви обстоятелства, което е особено 
важно в настоящата среда. В допълнение, компанията прави преглед на предлаганите 
услуги редовно, за да се гарантира подходящ баланс между нуждите на клиентите и 
интересите на акционерите. 

• Стабилност - Евро-Финанс постигна дълготраен успех, като се възползват от най-големите 
възможности за растеж. Настоящата среда, е потвърждение, че необходимостта за 
стабилна и високо етични инвестиционни услуги ще продължи да расте силно. 

 

Персонал 

През годините след създаването на компанията, Евро-Финанс избра и сформира екип от млади и 
опитни професионалисти, изцяло посветен на работата си. Персоналът се състои от експерти в 
техните специфични области и имат много години опит в областта, в която са ангажирани. Евро-
Финанс окуражава служителите да разширят своите функционални и лични умения. Функционални 
и специализирани програми за обучение и развитие, работа на ротационен принцип и страничните 
действия дават възможност на персонала да последват техния професионален път. 

Клиентите се обслужват от висококвалифицирани професионалисти. Брокерски услуги са 
предоставени от лицензирани от КФН брокери, докато поръчките на Франкфуртската фондова 
борса се извършват от лицензирани от FSE брокери. Инвестиционни банкови дейности се 
извършват от инвестиционни консултанти, лицензирани от КФН. Всички служители в отдел 
"Продажби и клиенти отношения" са регистрирани в КФН и са упълномощени да получават текущи 
нареждания на клиенти. 

 

Корпоративно управление 

Евро-Финанс инвестира изключително разумно собствените си ресурси и не предприема 
значителни рискове. Компанията насочва инвестициите си предимно към нискорискови ценни 
книжа – дългови инструменти, инструменти на паричния пазар и производни за тяхното 
хеджиране. Евро-Финанс използва краткосрочни спекулативни позиции на различни пазари, 
включително техники на лийвъридж, на техния дял в общите спекулативни инвестиции не е 
съществена част от рисковия профил на компанията. Инвестициите на собствени средства, се 
спазват строго във връзка със изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и 
ликвидност на инвестиционните посредници. 

 

e. Недвижими Имоти  

Недвижимите имоти на групата Еврохолд са представени от три компании: Еврохолд Имоти ЕООД, 
притежаваща 100% от Еврохолд Имоти В.Търново ЕООД, и Авто Юнион Пропъртис ЕООД, която е 
100% собственост на Авто Юнион АД. 

Еврохолд Имоти ЕООД е дружество специализирано в управление на инвестиционни имоти.  

Компанията притежава шоурума в който дъщерното на Еврохолд България дружество Нисан София 
АД осъществява продажбената си и сервизна дейност. Отделно притежава и терен, находящ се на 
бул. Европа, предназначен за нов шоурум и сервизна база на Нисан София АД, предлагащ 
автомобили с марките Нисан, Рено и Дачия. 
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Еврохолд Имоти, администрира бизнес център Еврохолд в който се помещава централата на 
Еврохолд и дъщерните и компании, както и шоурумите на автомобилните компании.  

Авто Юнион Пропъртис ЕООД притежава имоти в София, Горни Лозен, Пловдив, Бургас и други с 
цел построяване на шоуруми и сервизни бази на автомобилните компании собственост на 
дъщерното на Еврохолд България дружество Авто Юнион АД. 

В изпълнение на програмата си за продажба на нестратегическите за Групата активи, през 2010 г.  
са продадени производствените предприятия и част от недвижимите имоти. Постъпленията от тези 
операции са инвестирани в развитие на основните си бизнес линии.  

Ключови фактори за успех: 

• Покачване на наемните цени; 

• Намаление на разходите чрез използване на пропърти мениджър; 

• Намиране на нови външни клиенти извън групата на Еврохолд. 

 

2. Конкурентни предимства 

a. Регионални предимства 

Еврохолд България АД оперира в региона на Балканския полуостров, което води до някои 
стратегически предимства: 

• Стратегическа локация на пътя между Западна и Източна Европа; 

• Голям потенциал за развитие свързан с бързата адаптация на местения бизнес към 
разбиранията на западните компании 

• Стабилни политически перспективи 

 

b. Предимства по бизнес направления: 

Еврохолд България  

• Еврохолд България има опит в придобиването на компании в региона в застрахователния и 
лизинговия бизнес; 

• Еврохолд България и Застрахователно дружество Евроинс АД са публични компании 
лиснати на Българската Фондова Борса с прозрачна корпоративна политика  и няколко 
успешно приключили увеличения на капитали. 

Застраховане 

• Собствен софтуер допринасящ за отчитане в реално време и следене на риск 
мениджмънта; 

• Собствена презастрахователна компания и намаляване на цялостната презастрахователна 
цена на цялата група; 

• Собствен ноу-хау за оптимално оценяване на заведени щети, резултатът, от които е 
намаляване на цялостните разходи по ликвидация 

• Централизирано съгласувано управление на активите на финансовите и технически 
резерви; 

• Голям регионален пазарен опит и задълбочени познания за пазара; 

• Добри продължаващи отношения с регулаторните органи в страните от региона; 

• Отлични отношения с водещите банки в региона. 

Основно предимство на ЕИГ е добре разработената пласментна мрежа, покриваща територията на 
всяка от страните, в които оперират дъщерните дружества на Групата. Мрежата включва 
комбинация от различни канали на продажба (агенции, брокери, франчайзери и застрахователни 
агенти), което позволява максимална гъвкавост и достъп до крайните клиенти. Друго важно 
предимство на ЕИГ е съвместната работа с другите два подхолдинга на Еврохолд – Евролийз Груп 
и Авто Юнион. Това позволява разработването на общи продукти, уникални за съответния 
регионален пазар. Важен аспект от конкурентоспособността на ЕИГ е и централизирането на 
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дейностите по презастраховане и управление на инвестициите след отделянето на 
застрахователния бизнес в самостоятелен подхолдинг. 

Лизинг 

• Централизирано и оптимално управление на ресурсите; 

• Оперативна ефективност 

• Ефективна организация при вземане на решения; 

• Максимизиране на синергичната линия в бизнес направленията лизинг, застраховане и 
продажба на автомобили; 

• Опериране в ликвидни и среден клас активи (леки и лекотоварни автомобили) 

Основните предимства на ЕЛГ са гъвкавост, лоялност към клиенти и партньори, бързо и 
качествено обслужване, реализиране на идеи за нови продукти и услуги. Това осигурява високо 
ниво на обслужване и професионализъм при предлаганите услуги – от съдействие при избор на 
автомобил през договаряне на лизинговите условия според нуждите на клиента до избора на 
изгоден застрахователен пакет предлаган от дъщерните на ЕИГ дружества. ЕЛГ предлага 
опростена процедура за кандидатстване и бързо обслужване, които максимално да улеснят 
клиента. Друго основно предимство на фирмата на българския пазар произтича от съвместната й 
работа с Авто Юнион и неговите дъщерни дружества.  Всички офиси на Авто Юнион се използват 
като точки на продажба на продуктите на ЕЛГ и ЕИГ, като се създават предпоставки за 
разработването и предлагането на уникални комбинации от продукти, които максимално да 
удовлетворяват нуждите на клиента.  

 

Автомобили 

• Ексклузивен вносител/представител на много марки; 

• Водещ дилър на автомобили в България; 

• Фокусиран върху популярни среден клас автомобили. 

Основното предимство на Авто Юнион пред неговите конкуренти е широката гама от марки, 
предлагани на принципа „Всичко под един покрив” – автомобил, застраховка и лизинг.  

 

Евро-Финанс 

• Пълен лиценз като инвестиционен посредник, който включва пълна гама от финансови 
продукти, предлагани в ЕС 

• Близо 18-годишен опит на финансовите пазари 

• Високо квалифициран управленски и оперативен персонал - брокери и инвестиционни 
консултанти, лицензирани от КФН, БФБ и FSE. 

• Достъпът до всеки важен международен пазар на ценни книжа. 

• Единствената българска финансова институция, член на FSE 

• Единствената българска небанкова финансова институция използваща мрежата за 
разплащания SWIFT 

• Сред трите небанкови финансови институции използващи системата ЕСРОТ 

• Съвременни собствени софтуерни системи 

• Висока капитализация, която действа като гаранция в период на икономическа криза 

Основните предимства на Евро-Финанс са свързани с неговия лиценз и възможността за 
предлагане на пълния спектър от финансови услуги на територията на целия Европейски съюз, с 
дългогодишния опит на местния пазар и с високо квалифицирания си персонал.  
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3. Основни цели и стратегии 

a. Основни цели  

Основните цели на Еврохолд България са свързани с инвестициите на Групата в дъщерните му 
дружества, тяхното развитие и утвърждаване на единна политика, а именно: 

• да удовлетворява нуждите на своите клиенти чрез предлагането на иновативни и 
конкурентни продукти и услуги; 

• да увеличава обема на продажбите в съчетание с висока рентабилност; 

• да осигурява необходимите условия за постоянно подобряване на синергиите между 
дъщерните си компании; 

• да разширява пазарите, на които оперира и да повишава пазарните дялове на всяка от 
дъщерните си компании; 

• да привлича  високо квалифициран  мениджмънт и служители; 

• да дава по-големи възможности за професионално развитие и израстване на всеки от 
служителите в Групата. 

 

b. Цели и стратегии в средносрочен план 

Основните стратегически цели са: 

• Постигане на адекватна доходност на капитала; 

• Утвърждаване на основните дъщерни компании на холдинга като лидери в своите отрасли 
в региона; 

• Постигане на минимум 10% пазарен дял в региона в трите сектора, в които холдингът 
инвестира – застраховане, лизинг и автомобили; 

• Постигане на лоялна и диверсифицирана клиентска база. 

За изпълнение на стратегическите цели Еврохолд България АД е разработила текущи цели и 
политики за развитие. Те са фокусирани основно върху подобряване на интеграцията, 
рентабилността и финансовото състояние на Групата:  

• Установяване на общи позиции на ниво подхолдинг, касаещи договаряне на по-добри 
условия за доставки, реклама и участие в обществени поръчки, което оказва значителен 
ефект в намаляване на разходите по тези направления; 

• Реализиране на синергии от централизация и оптимизация на операциите, маркетинг и 
всички останали бизнес процеси в структурата на Групата; 

• Оптимизация разходите за поддържане на складови наличности;  

• Оптимизация на фиксираните разходи; 

• Оптимизация на финансовите разходи; 

• Оптимизация равнището на материалните запаси и др.; 

• Консолидация на всички източници на финансиране с цел минимизиране на разходите и 
администрацията; 

• Въвеждане на заплащане на ключовия управленски персонал в зависимост от изпълнение 
на поставените му задачи; 

• Разработване и реализиране на нови конкурентни продукти по основните бизнес 
направления – застраховане, автомобили и лизинг. 

 

4. Стратегии по бизнес направления 

Евроинс Иншурънс Груп  

• Постигане на 300 млн. евро премиен приход; 
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• Участие на 5-6 пазара в региона; 

• Постигане на минимум 8-10% пазарен дял в региона; 

• Привличане на 2-2,5 милиона клиенти; 

• Въвеждане на система за допълнително стимулиране на застрахователните посредници на 
ЗД Евроинс АД, които да насочват клиенти към автомобилните дилъри и лизинговите 
дружества; 

• Промяна на застрахователния портфейл в посока намаляване дела на автомобилното 
застраховане и намаляване на аквизиционните разходи; 

• Постигане на стабилен пазарен дял на застрахователните компании на всички пазари; 

• Продължаване консервативната политика на застрахователните компании по отношение на 
поддържания инвестиционен портфейл. 

 

Лизинг 

• Реализиране на 300 млн. евро лизингов портфейл; 

• Осигуряване на нови линии на финансиране на лизинговия подхолдинг; 

• Органичен растеж на няколко пазара; 

• Придобиване и развитие на нови лизингови компании. 

 

Автомобили 

• 200 млн. евро приход от продажба на автомобили; 

• 15 000 продадени автомобила; 

• Пазарен лидер в България, включително и придобиване на дилър на тежкотоварни 
автомобили; 

• Придобиване на автомобилни дилъри в Румъния и Македония; 

• Отваряне на нови локации – шоуруми и сервизи; 

• Оптимизация на персонала и съоръженията в сервизната дейност; 

• Въвеждане на подобрени гаранционни условия за продаваните автомобили. 

 

Евро-Финанс 

• Изграждане на компанията, като водещ инвестиционен посредник в България 

• Ускоряване растежа на местния бизнес 

• Разработване на дейности в избрани сегменти и целеви групи 

• Разработване и поддържане на дълготрайни връзки с клиенти, основани на доверие 

• Подобряване на оперативно съвършенство 

 

 

5. Синергии 

Едно от основните предимства на Еврохолд България АД, най-силно представено на българския 
пазар, е тясното сътрудничеството между неговите основни направления, генериращи нарастващ и 
стабилен източник на приходи. Като следствие от интегрирането на трите бизнес линии – 
застраховане, лизинг и продажба на автомобили, Еврохолд България АД цели да реализира 
значителна синергия. Групата притежава изключителни възможности за увеличаване на пазарните 
дялове на дъщерните дружества, чрез въвеждането на нови, кръстосани продукти с добавена 
стойност, а не чрез намаляване на цените на продуктите, каквато е стратегията на основните 
конкуренти. Предлагането на съвместни  продукти и комбинирането на точките на продажба води 
до предлагане от типа „всичко под един покрив” – автомобил, застраховане, лизинг. Кръстосаното 
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предлагане на продуктите сред клиентите на застрахователната, лизинговата и авто-дилърските 
компании  намалява общите разходи за реклама и маркетинг. Взаимно допълващите се дейности 
дават по-високи възможности за бързо нарастване на пазарните дялове. Вътрешният модел на 
работа е базиран на идеята всяко бизнес направление да постигне самостоятелна финансова 
рентабилност и оптимизиране на разходите и да служи като източник на бизнес за другите 
направления. 

 

 

 

Ползи от синергията 

 

• Силни конкурентни предимства, получени от силната интеграция на трите основни бизнес 
линии на Еврохолд – застраховане, лизинг и автомобили; 

• Устойчиво и непрекъснато разширяване на синергии и възможности за кръстосани 
продажби; 

• Осъществяване на синергиен контрол на разходите и предотвратяване на измами; 

• Контрол над каналите на продажба, в резултат на задържане и лоялност на клиента; 

• Конкурентно предимство пред лизинговите компании собственост на банки, на които им 
липсват каналите за продажба и достъп до изложбените зали. 

 

6. Нови продукти 

Оперативните компании на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) следват маркетингова политика, 
насочена към разработването и предлагането на иновативни и разнообразни продукти и услуги. 

През първото шестмесечие на 2011 г. бяха извършени редица промени в дейността на 
дружеството, целящи както да се отговори на новите нормативни изисквания, така и да се 
подобри обслужването на клиентите. 

През последната година ЗД Евроинс АД разработи нов продукт Каско на МПС „4х4”, създаде 
комбинирана полица „Дом, кола и здраве”. В края на м. март 2011 г. ЗД Евроинс АД стартира 
програма за стимулиране на продажбите чрез ваучерна система, насочена към индивидуални 
клиенти, включваща отстъпки за лоялни и нови клиенти, която ще продължи през цялата година. 
Тази програма се прилага за застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, 
„Злополука и общо заболяване”, „Помощ при пътуване”, „Имущество” и „Каско на МПС”. 

На клиентите бяха предложени и нови услуги включващи нова процедура за обработка на щети по 
застраховка Имущество, нови начини на плащане чрез кредитна карта (iCard Euroins Mastercard) и 
по Интернет чрез системите на ePay.bg или eBG.bg, издаване на електронни полици чрез 
webINACS. 

От 01.06.2011 г. “Застрахователно дружество Евроинс”  АД стартира издаването на електронни 
полици по застраховки „ Гражданска отговорност”  на автомобилистите.  Този вид застраховки 
могат да бъдат сключвани в 750 обекта в цялата страна специално оборудвани с необходимите 
технически средства и обучен персонал. За удобство на клиентите на дружеството бе създаден 
електронен калкулатор за пресмятане на дължимата премия по застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите, който е достъпен на сайта на Евроинс. От 21.07.2011 г. се 
въведе автоматично тарифиране при издаване на електронна полица „Каско на МПС”. 

Лизинг Застраховане Автомобили 
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Въведена е практика клиентите на компанията да получават SMS за изтичащите полици 2 седмици 
преди крайния им срок. 

През същия период Евроинс Румъния АД разшири гамата на застрахователното си портфолио с 
няколко нови продукта (застраховка „Имущество-три риска”, туристическа застраховка със SMS, 
застраховка „Home assistance”), които бяха специално разработени за румънския пазар. 

Новите застрахователни продукти са разработени в отговор на повишените изисквания на 
развиващия се застрахователен пазар. Евроинс Румъния работи и в насока подобряване на 
условията по съществуващите продукти, като например застраховка „Медицински разходи при 
пътуване в чужбина”. Важна момент в дейността по продажба на застрахователни полици е 
стартирането на издаване на електронни полици и прилагане на бонус-малус система за 
тарифиране на застраховка „Гражданска Отговорност” на автомобилистите. 

През 2011 г. Евроинс Здравно Осигуряване продължава да осъществява иновативна продуктова 
политика и да предлага нови и разнообразни  пакети от доброволни здравни осигуровки на 
българския пазар както следва: 

• Пакет 1. „Индивидуално и семейно здравно осигуряване” предназначен за физически лица.  

• Пакет 2.  „Профилактика и трудова медицина” предназначен за корпоративни клиенти. С 
този пакет работодателят получава пълен набор от услуги в сферата на здравословни и 
безопасни условия на труд, служба по трудова медицина и социалния одит. 
Профилактичните прегледи се извършват със специализирана мобилна апаратура на място 
при клиента, което прави услугата уникална и единствено предлагана до момента на 
българския пазар от Евроинс Здравно Осигуряване. 

През март месец стартира онлайн услугата „Виртуална клиника” съвместно с  Медицински 
Център„Св. Пантелеймон”. „Виртуална клиника” е интернет сайт, чрез който 24 часа в 
денонощието клиентите на Евроинс Здравно Осигуряване, от всяка точка на света, могат да 
получат консултация  от лекари и специалисти в следните направления:  

• традиционна медицина  

• медицинска логистика  

• поддържане на лично здравно досие.  

От началото на годината се въведе процедура по уведомяване на клиентите чрез SMS при 
завеждане на претенция и изплащане на суми. 

Повечето от лизинговите компании на българския пазар се фокусират върху предлагането само на 
стандартни лизингови продукти за техните клиенти, докато ЕвроЛийз Ауто България е разработила 
няколко по-иновативни продукта, предлагайки гъвкави погасителни планове и специални лихвени 
нива, които са пряко свързани с рисковия профил на клиента. По този начин компанията е по-
гъвкава от конкурентите си на пазара и има възможност да предложи по-широк кръг от продукти, 
които са специално създадени според нужните на клиентите й.  

ЕвроЛийз Груп планира да разработи подобни продукти и за другите две компании в Румъния и 
Македония, което ще им позволи да постигнат същия успех както ЕвроЛийз Ауто България.  

Новите продукти при лизинговия бизнес са свързани с предлагането на по-изгодни и гъвкави 
схеми за настоящите и бъдещи клиенти на Евролийз Груп. Един от най-популярните продукти е 
„Лихва по мярка”, който дава възможност на всеки клиент сам да определи размера на 
първоначалната вноска и да получи специални лихвени условия – колкото  по-високо е 
самоучастието на клиента, толкова по-ниска е ефективната лихва по лизинга.  Друг успешен 
продукт е „Вноска според сезона”, който  дава възможност на всеки клиент сам да определи 
своите силни и слаби месеци през годината, като месечните вноски през слабите периоди са 
наполовина. 

Авто Юнион е холдингова компания, която обединява инвестициите на Еврохолд в автомобилния 
сектор в България и е единствения автомобилен дилър, който предлага 11 марки автомобили и 3 
марки мотопеди. Групата продава нови коли, мотопеди и предлага рент-а-кар услуги.  

След финализиране на придобиването на Авто Юнион от Equest в средата на 2009 г., всички 
договори с автомобилни производители (Fiat Group, Mazda, и GM) се подновиха с  по-добри 
финансови и търговски условия.  

Основните дейности на Авто Юнион през 2010 г. бяха насочени към увеличаване на продажбите 
на коли и приходите от следпродажбените услуги, което все повече сплоти портфейла от марки, 
увеличи удовлетворението на клиентите и подпомогна отварянето на избрани нови клиентски 
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центрове за обслужване Авто Юнион финализира създаването на най-големи Автомобилен Мол в 
България, който се намира в централния офис на Еврохолд. Тъй като е единствения истински 
дилър на множество автомобилни марки, Авто Юнион има голям шанс да увеличи своя пазарен дял 
като неговия разнообразен и богат портфейл от марки го прави конкурентноспособен във всички 
големи корпоративни и държавни поръчки, както и да привлича индивидуални клиенти. 
Портфейла от марки предпазва Авто Юнион от възможни качествени проблеми на някоя марка 
(изтеглянето от пазара на коли Toyota през 2010 г. в световен мащаб). 

Добрите резултати на автомобилната група са комбинация от пускането на пазара на нови модели, 
ценови отстъпки и рекламни кампании – нестандартните 20% ДДС на Мазда, новите модели Фиат 
Пунто Ево, Дачия Дъстър, Опел Астра и Шевролет Круз, изгодните пакети за оборудване при Рено 
и Нисан. С най-голям принос за успеха на Авто Юнион през настоящата година са Фиат, Опел, 
Шевролет, Мазда, Нисан и Рено.  

През 2010 г., съвместно между Авто Юнион и ЗД Евроинс АД, бяха обявени атрактивни 
промоционални условия за застраховане „Каско 4х4” с гарантирано тарифно число от 4% за срок 
от 4 години.  

За всеки автомобилен бранд предлаган от Авто Юнион е разработен лизинг съвместно с Евролийз 
ауто според нуждите на клиентите – Мазда Кеш лизинг, Мазда лизинг 6 месеца (възможност за 
разсрочване на плащанията до 6 месеца), Фиат Лизинг, като предстои пускането на нови 
иновативни продукти и за останалите марки.  

Друг успешен продукт разработен съвместно между трите бизнес направления на Еврохолд е 
клубната карта “Auto Card” в нейните три варианта – Classic, Premium и Family. Картата се издава 
за срок от 3 години, като притежателят й ползва редица отстъпки за застраховки, лизинг, 
закупуване на автомобили, сервиз, коли под наем, автомивка, смяна на гуми, както и при 
зареждане на гориво на бензиностанции „Лукойл”. Процентът на отстъпка зависи от вида на 
картата, която клиента е избрал. 

 

7. Влияние на макроикономическата среда  

Дейността на Еврохолд България АД е в пряка зависимост от общата макроикономическа среда в 
България. Макроикономическата ситуация в страната е стабилизирана и показва ясна тенденция 
за възстановяване след регистрирания спад през 2008/2009 г., вследствие на започналата през 
2007 г. финансова и икономическа криза в глобален мащаб. През 2009 година икономиката на 
България регистрира спад на БВП в размер на 5% като това е най-тежката икономическа криза 
след рецесията от 1996-1997 г. През 2010 година има тенденция на възстановяване и ръст на БВП 
спрямо предходната година в размер на 6.4%. През първо тримесечие на 2011 година БВП на 
страната отчита ръст от 3.4% спрямо същото тримесечие на 2010 г.. Това е най-високият ръст, 
регистриран от 2010 г. насам като прогнозите са за плавно ускоряване през 2011-2012 година. 
Финансовата система в страната функционира нормално. 

Инфлацията може да повлияе върху размера на разходите на компанията, тъй като една част от 
пасивите на дружеството са лихвени. Тяхното обслужване е свързано с текущите лихвени нива, 
които отразяват и нивата на инфлация в страната. Затова поддържането на ниски инфлационни 
нива в страната се разглежда като значим фактор за дейността на Еврохолд България АД. 
Средногодишната инфлация на база индекса на потребителските цени за 2010 година е 2.4% 
спрямо 2.8% за 2009 г. Прогнозата на Българската национална банка за средногодишната 
инфлация през 2011 г. е тя да бъде двойно по-ниска от инфлацията през 2010 година.  

Промените в различните валутни курсове не се отразяваха съществено върху дейността на 
емитента до момента, в който бяха придобити контролни участия в съседна Румъния. Финансовите 
резултати на тези дружества се представят в местната валута – румънска лея, чийто валутен курс 
се определя почти свободно на местния валутен пазар. Консолидираните приходи на Еврохолд 
България АД ще бъдат изложени на валутен риск до въвеждането в Румъния на единната 
европейска валута. 

Резултатите на Групата са повлияни от промените в нормативната уредба, касаеща 
застрахователните компании в България. През месец ноември 2010 г. бяха приети промени в 
наредбата за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите, което доведе до увеличение резервите и съответно на цената по застраховката. 
От 1 януари 2011 г. е в сила законът за данък върху премиите, който предвижда начисляването на 
2% данък върху премията. Тези промени са относими за всички застрахователни компании и 
затова е по-вероятно да повлияят върху крайната цена на застрахователните продукти, отколкото 
върху печалбите на застрахователното направление. 
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Не са известни други правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически 
фактори, които да са оказали съществено влияние върху основната дейност на емитента през 
последните години. 

 

a. Европа 

Избрани Европейски икономики: реален БВП, потребителски цени, баланс на текуща сметка, и безработица

Годишна процентна промяна освен ако не е указано друго

Реален БВП Потребителски цени
1 Баланс на текуща сметка2 Безработица3

2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P

Развити Европейски икономики4
1.7 1.7 1.9 1.9 2.5 1.8 0.8 0.8 0.9 9.3 9.2 8.9

Евро зона5,6,7
1.7 1.6 1.8 1.6 2.3 1.7 -0.6 0.0 0.0 10.0 9.9 9.6

Германия 3.5 2.5 2.1 1.2 2.2 1.5 5.3 5.1 4.6 6.9 6.6 6.5

Франция 1.5 1.6 1.8 1.7 2.1 1.7 -2.1 -2.8 -2.7 9.7 9.5 9.1

Италия 1.3 1.1 1.3 1.6 2.0 2.1 -3.5 -3.4 -3.0 8.5 8.6 8.3

Испания -0.1 0.8 1.6 2.0 2.6 1.5 -4.5 -4.8 -4.5 20.1 19.4 18.2

Холандия 1.7 1.5 1.5 0.9 2.3 2.2 7.1 7.9 8.2 4.5 4.4 4.4

Белгия 2.0 1.7 1.9 2.3 2.9 2.3 1.2 1.0 1.2 8.4 8.4 8.2

Австрия 2.0 2.4 2.3 1.7 2.5 2.0 3.2 3.1 3.1 4.4 4.3 4.3

Гърция -4.5 -3.0 1.1 4.7 2.5 0.5 -10.4 -8.2 -7.1 12.5 14.8 15.0

Португалия 1.4 -1.5 -0.5 1.4 2.4 1.4 -9.9 -8.7 -8.5 11.0 11.9 12.4

Финландия 3.1 3.1 2.5 1.7 3.0 2.1 3.1 2.8 2.6 8.4 8.0 7.8

Ирландия -1.0 0.5 1.9 -1.6 0.5 0.5 -0.7 0.2 0.6 13.6 14.5 13.3

Словакия 4.0 3.8 4.2 0.7 3.4 2.7 -3.4 -2.8 -2.7 14.4 13.3 12.1

Словения 1.2 2.0 2.4 1.8 2.2 3.1 -1.2 -2.0 -2.1 7.2 7.5 7.2

Люксембург 3.4 3.0 3.1 2.3 3.5 1.7 7.7 8.5 8.7 6.1 5.9 5.8

Естония 3.1 3.3 3.7 2.9 4.7 2.1 3.6 3.3 3.1 16.9 14.8 12.8

Кипър 1.0 1.7 2.2 2.6 3.9 2.8 -7.0 -8.9 -8.7 6.8 6.5 6.3

Малта 3.6 2.5 2.2 2.0 3.0 2.6 -0.6 -1.1 -2.3 6.5 6.5 6.4

Великобритания6
1.3 1.7 2.3 3.3 4.2 2.0 -2.5 -2.4 -1.9 7.8 7.8 7.7

Швеция 5.5 3.8 3.5 1.9 2.0 2.0 6.5 6.1 5.8 8.4 7.4 6.6

Швейцария 2.6 2.4 1.8 0.7 0.9 1.0 14.2 13.2 12.8 3.6 3.4 3.3

Чехия 2.3 1.7 2.9 1.5 2.0 2.0 -2.4 -1.8 -1.2 7.3 7.1 6.9

Норвегия 0.4 2.9 2.5 2.4 1.8 2.2 12.9 16.3 16.0 3.6 3.6 3.5

Дания 2.1 2.0 2.0 2.3 2.0 2.0 5.0 4.8 4.8 4.2 4.5 4.4

Исландия -3.5 2.3 2.9 5.4 2.6 2.6 -8.0 1.1 2.1 8.1 7.5 6.5

Развиващи се икономики8
4.2 3.7 4.0 5.3 5.1 4.2 -4.3 -5.4 -5.7 … … … 

Турция 8.2 4.6 4.5 8.6 5.7 6.0 -6.5 -8.0 -8.2 11.9 11.4 11.0

Полша 3.8 3.8 3.6 2.6 4.1 2.9 -3.3 -3.9 -4.2 9.0 9.0 8.7

Румъния -1.3 1.5 4.4 6.1 6.1 3.4 -4.2 -5.0 -5.2 7.6 6.6 5.8

Унгария 1.2 2.8 2.8 4.9 4.1 3.5 1.6 1.5 0.9 11.2 11.5 10.9

България 0.2 3.0 3.5 3.0 4.8 3.7 -0.8 -1.5 -2.0 10.3 8.0 6.7

Сърбия 1.8 3.0 5.0 6.2 9.9 4.1 -7.1 -7.4 -6.6 19.4 19.6 19.8

Хърватска -1.4 1.3 1.8 1.0 3.5 2.4 -1.9 -3.6 -3.6 12.3 12.8 12.3

Литва 1.3 4.6 3.8 1.2 3.1 2.9 1.8 -0.9 -2.9 17.8 16.0 14.0

Латвия -0.3 3.3 4.0 -1.2 3.0 1.7 3.6 2.6 1.5 19.0 17.2 15.5  
1Движенията в потребителските цени са представени на средногодишна база  

2Процент от БВП 

3Процент. Дефиниция на безработица по страни може да се различават 

4Включва Естония 

5Салдото по текущата сметка е коригирано за несъответствия по транзакции, вътрешни за икономическото пространство 

6Базиран на хармонизирания индекс за потребителските цени на Евростат 

7Изключва Естония 

8Включва Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна Гора и Сърбия 

Източник: МВФ 
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През първата половина на 2011 година възстановяването на Европа продължава с умерени до 
слаби темпове и цялостната икономическа активност остава значително под потенциалното си 
ниво. Освен това, икономическото възстановяване по региони не е еднакво по своите темпове, 
където периферните икономики регистрират спадове за разлика от икономиките в Западна и 
Северна Европа като Германия и Франция. Нивото на безработица остава относително високо, 
което допълнително спъва икономическия растеж. През първото тримесечие на 2011 година, 
възстановяването на Европа набира скорост въпреки подновените страхове, породени от 
суверенната дългова криза в региона и опасенията, че тя ще премине от периферните икономики 
към икономики като Испания и Италия. Все пак силна политическа реакция на национално и ЕС 
ниво успя временно да ограничи негативните ефекти върху икономиката и да успокои пазарите. 
Въпреки тези усилия от страна на ЕС и водещите икономики като Германия и Франция, липсата на 
единно мислене и координиран политически отговор на действащата криза все повече натежава 
върху възприятието на инвеститорите за активно възстановяване на икономическата активност в 
региона, както и способността на политическите лидери да се справят с текущата криза. 
Притеснения от банкови загуби, свързани с дълговата криза и фискалните дисбаланси 
продължават да влияят сериозно на кредитните спредове и спекулации, че някои от по-големите 
Европейски икономики като Италия, Франция и Испания ще бъдат следващите погълнати от 
спекулативни атаки и невъзможност за рефинансиране на дълг.  

През второто тримесечие на 2011 година, Европа преживя неочакван спад в икономическата 
активност, което повиши риска от последваща рецесия, принуждавайки Европейската Централна 
Банка да възобнови широко-мащабната си програмата си изкупуване на облигации с цел 
предотвратяване на замразяване на ликвидността в системата. Икономическият регион на 
Еврозоната се опитва да поддържа устойчив ръст след ръст от едва 0.2% през второто тримесечие, 
което означава че покачване на лихвените нива не се очаква в обозримо бъдеще. Слабостта на 
Европейската икономика може да продължи в следствие на съкращаването на разходите в региона 
тъй като правителствата се опитват да обуздаят растящите дефицити и да уверят пазарите в 
способността им да запазят ликвидността си и платежоспособността си, което като цяло се очаква 
да има негативен ефект върху икономическата активност. 

БВП на Германия се покачи едва с 0.1% през второто тримесечие на 2011 година, докато 
френската икономика практически спря своят ръст. С най-големите европейски икономики 
преминаващи през период на слаб ръст, икономическата перспектива за останалата част на 
Европа остава мрачна.  

Въпреки всичко, икономическата активност се очаква да възобнови възходящата си траектория на 
ръст през втората половина на 2011 година при повишени рискови фактори. Средносрочните 
прогнози са за постепенен, но неравномерен ръст на различните европейски региони. БВП на 
развитите европейски икономики се очаква да нараства с 1.7% през 2011 и около 2% за 2012. 
БВП растежът на Развиващите се европейски икономики се очаква да бъде  около 3.7% за 2011 и 
4% за 2012. В резултата на различия в състоянието на публичните и частни финанси и баланси, 
както и на фундаментални разлики в базата за растеж, икономическите проспекти ще останат 
разнопосочни. 

• Растежът на германската икономика се очаква да отслабне до около 3.2% за 2011 и около 
2% за 2012 година в резултата на подтиснато търсене на стоките за износ от други 
европейски икономики, както и оттегляне на фискални стимули. През второто тримесечие 
на 2011 година, Франция отчете нулев икономически растеж. Текущите консенсусни 
прогнози са за ръст от 1.5%  за 2011 година и 1.8% за 2012 поради подтиснат ръст на 
потреблението след оттеглянето на фискалните стимули и отслабващо търсене на износа. 
Освен това, френското правителство обяви, че ще започне агресивна програма за 
съкращение на разходите, за да намали бюджетния си дефицит до под 3% от БВП. Това 
допълнително ще натежи на и без това слабото икономическо възстановяване. Растежът на 
италианската икономика се очаква да остане подтиснат в резултата на обявени 
съкращения на разходите, структурни икономически слабости, както и ниска конкурентно-
способност и относително слаба продуктивност. Още повече, скорошния силен ръст на 
италианските суверенни спредове се оказват пагубни за способността на италианското 
правителство да рефинансира дълга си от международните капиталови пазари. 
Интервенцията на ЕЦБ за покупка на италиански и френски държавни облигации през 
последните седмици временно ограничи разрастването на негативни ефекти от все още 
продължаващата суверенна криза в европейските периферни икономики. Растежът в 
периферията на левазоната се очаква да бъде много по-слаб тъй като тези икономики 
страдат от рязко и продължително свиване на частните и публични баланси – което е 
нужно, за да се разрешат фискалните и конкурентни дисбаланси – и също така са 
обременени от по-сериозни структурни проблеми, свързани с безработицата.  
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• За развитите икономики извън левазоната, изгледите за възстановяване са също толкова 
разнородни. Така например, Великобритания очаква ръст от 1.5%  за 2011 поради 
необходимата фискална консолидация в началото на периода ще свие вътрешното търсене. 
Но пък в Швеция, реалната икономическа активност се очаква да нарасне с 3¾ процента 
тази година паралелно с подобряващи се финансови условия и първоначални сигнали за 
прегряване на сектора за недвижими имоти. 

• В развиващите се икономики, сравнително силното възстановяване се очаква да продължи, 
като страни като Турция и Полша се очаква да постигнат растеж от между 3% и 5%. Все 
пак възстановяването на някои икономики като България и Румъния, които са силно 
зависими от възстановяването на ЕС ядрото, ще остане подтиснато.  

Рисковете продължават да доминират. Силната свързаност между държави и финансови 
институции, заедно с по-силна глобална нетърпимост на риска, по-ниски цени на активите и риск 
от силен ръст на цените на суровините, може да генерира спад на растежа и допълнително да 
захрани глобалната нетърпимост към риска. В средно-срочен план, основният риск остава дълбоко 
вкоренените фискални и конкурентни дисбаланси в периферните икономики и непълни действия 
спрямо справянето с уязвимостта на банковия сектор в множество икономики от Еврозоната, може 
да доведе до дълъг период на слаб икономически растеж. Най-належащият приоритет е уверяване 
на пазарите, че достатъчно количество ресурси са на разположение от цялата европейска мрежа, 
за да се посрещнат негативните рискове. През март 2011 година, европейските лидери се 
договориха значително да увеличат ефективния капацитет на заемодаване на ЕФФС. Докато тази 
стъпка би трябвало да обнадежди пазарите, механизмите трябва да бъдат изяснени максимално 
скоро и решение относно коригиране на лихвените нива за ЕФФС заеми трябва да се вземе 
спешно, за да се подкрепи фискалната устойчивост. След 2013 година предложеният постоянен 
Европейски Механизъм за Стабилност предоставя силна и солидна рамка за подкрепа на 
държавите-членки на еврозоната, със стриктни условия за спазване на фискална дисциплина. 
Допълнителна гъвкавост на тези инструменти ще подобри процесите и рисковете, свързани 
взаимосвързаността между националните банкови системи и суверенни рискове. Отвъд справянето 
с текущата криза, кризата посочи нуждата за подобряване на координиране на политиката на ЕС 
относно фискалните и структурни проблеми. Споделена отговорност за фискалната тежест трябва 
да дойде заедно със споделена отговорност за фискалните политики 

 

b. Централна и Източна Европа 

Макроикономически данни и прогнози за Централна и Източна Европа

Годишен ръст на БВП (%) БВП на глава от населението (EUR) Ниво на безработица (%)

2008 2009 2010 2011E 2012F 2008 2009 2010 2011E 2012F 2008 2009 2010 2011E 2012F

Турция 0.7 -4.7 8.9 5.8 4.1 7,062.0 6,120.0 7,580.8 7,124.5 7,280.1 11.0 14.0 11.9 10.5 10.5

Полша 5.1 1.7 3.8 4.4 3.5 9,490.8 8,132.4 9,301.8 10,023.2 10,958.1 10.0 11.0 12.1 11.8 10.8

Чехия 2.5 -4.1 2.3 2.3 2.8 14,181.0 13,081.0 13,789.0 14,603.0 15,462.0 5.5 8.1 9.0 8.5 7.5

Румъния 7.1 -7.1 -1.3 1.8 3.3 6,359.5 5,392.9 5,692.2 6,120.3 6,703.8 4.0 6.3 7.6 5.0 4.5

Унгария 0.8 -6.7 1.2 2.8 3.5 10,600.4 9,249.2 9,830.5 10,573.6 11,227.8 7.8 9.8 11.1 10.8 9.0

Украйна 2.1 -15.1 4.2 4.7 5.0 2,671.0 1,768.0 2,267.0 2,497.0 3,152.0 6.4 9.0 8.4 7.5 6.9

Словакия 5.8 -4.8 4.0 3.1 3.9 11,939.3 11,636.5 12,135.0 12,820.8 13,607.9 9.6 12.1 14.4 13.5 12.6

Хърватска 2.2 -6.0 -1.2 1.2 2.5 10,771.1 10,310.5 10,390.4 10,645.4 11,275.2 8.4 9.1 11.8 11.5 10.9

Словения 3.7 -8.1 1.2 1.9 2.4 18,455.4 17,302.5 17,565.4 18,240.8 19,161.0 4.5 5.9 7.3 7.8 7.0

България 6.2 -5.5 0.2 2.8 3.3 4,658.0 4,618.0 4,801.0 5,226.0 5,575.0 5.3 8.6 10.1 10.1 9.7

Сърбия 3.8 -3.5 1.8 2.7 3.5 4,443.5 3,942.7 3,917.1 4,607.4 5,150.4 13.7 16.1 20.0 19.5 18.8

Бюджетен баланс (% от БВП) Брутен външен дълг (% от БВП) Инфлация (средно за периода)

2008 2009 2010 2011E 2012F 2008 2009 2010 2011E 2012F 2008 2009 2010 2011E 2012F

Турция -1.8 -5.5 -3.6 -2.2 -1.5 37.8 43.6 40.0 38.5 39.0 10.5 6.3 8.6 6.2 7.8

Полша -3.7 -7.3 -7.9 -5.8 -3.7 57.1 59.6 65.4 62.9 60.0 4.2 3.5 2.6 4.4 3.1

Чехия -2.1 -5.8 -4.7 -4.2 -3.5 43.6 45.2 48.8 48.9 49.0 6.3 1.0 1.5 2.0 2.9

Румъния -4.9 -7.4 -6.5 -4.4 -4.5 52.8 70.0 76.6 77.2 74.5 7.9 5.6 6.1 7.1 4.6

Унгария -3.4 -3.9 -4.2 0.6 -1.0 122.3 141.5 140.7 124.8 113.5 6.1 4.2 4.9 3.9 2.6

Украйна -1.3 -11.3 -6.2 -3.5 -2.5 60.8 89.3 84.6 76.6 73.6 25.2 16.0 9.4 10.9 9.6

Словакия -2.1 -8.0 -7.9 -4.8 -3.5 58.5 71.9 75.3 75.3 73.0 4.6 1.6 1.0 3.8 3.5

Хърватска -1.4 -3.9 -4.8 -5.7 -4.7 85.2 99.0 101.2 103.1 102.4 6.1 2.4 1.1 2.8 2.7

Словения -1.8 -6.0 -5.6 -5.4 -4.0 105.2 114.1 113.7 117.4 119.1 5.7 0.9 1.8 2.3 2.9

България 3.0 -0.8 -3.9 -2.8 -2.6 104.9 108.0 101.8 93.3 90.6 12.4 2.8 2.4 5.0 2.4

Сърбия -2.6 -4.5 -4.7 -4.5 -3.9 66.7 78.9 83.3 77.7 77.8 11.7 8.4 6.3 12.5 7.9  

Източник: CEE Quarterly от УниКредит Груп 
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Източник:УниКредит Груп, Национални Бюра за Статистически Данни 

Корелацията в развитието между ЦИЕ и глобалната обстановка е много силна. Забавянето на 
глобалната икономика (въпреки че се смята за временно явление) също така влияе върху страните 
от ЦИЕ, както е видно от данните за PMI, където индексите записват спадове паралелно с 
влошаващ се потребителско доверие. Вътрешното търсене в региона едва е отбелязало някакви 
положителни ръстове в резултат на ускоряваща се инфлация при производителите в комбинация с 
упорито високо ниво на безработица почти във всички страни от региона. Растящите цени на 
суровините през последните 12 месеца постепенно се отразяват на храните и крайните цени на 
енергийните продукти, което намалява покупателната способност на населението. В повечето 
страни от ЦИЕ, растежът на реалните нива на заплащане бе около 1% или негативен.  

През лятото, инфлацията постепенно се стабилизира и се очаква да остане под контрол през 
втората половина на 2011 година (дори да спадне), което от своя страна се очаква да подкрепи 
покупателната способност и потреблението през следващите тримесечия.  

Достъпът до кредитиране в повечето страни остава ограничен, като растежът на кредитните 
портфейли се очаква да остане подтиснат в следствие на скорошните негативни събития на 
глобалните капиталови пазари и текущата несигурност около суверенната дългова криза в Европа.     

Въпреки силния насрещен вятър през второто тримесечие, все повече и повече портфолио 
капитали се вливат в страните от региона. Все още обаче, банковите инвестиции и преките чужди 
такива остават ниски. Най-високите ниво на ПЧИ се достигат през 2007 година в размер на 76.3 
милиарда евро, докато ПЧИ през 2010 година са едва 16.5 милиарда евро. Кредитирането от 
чуждестранни банки към техните местни филиали също така остава слабо, но все пак се 
подобрява. Тази дивергенция между портфолио потоци и по средносрочни и дългосрочни ПЧИ 
потоци и банково/небанково кредитиране не се очаква да продължи за продължителен период от 
време. Политически решение на монетарния и фискален фронт ще бъдат важни в коя посока ще 
поеме очакваната конвергенция между различните видове потоци.  

В момент, в който големи икономики като Италия и Франция са поели пътя на фискалната 
консолидация, малко е вероятно правителствата на ЦИЕ да увеличат лихвените нива скоро. 
Средните номиналните лихвени нива в целия регион остават на рекордно ниски равнища, като 
много страни в момента имат негативни реални лихвени нива.  
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c. България 

Вътрешното възстановяване остава 
слабо, като растежът основно се 
стимулира от износ. Частното 
потребление все още остава слабо 
на фона на нарастващи частни 
спестявания. Скорошните бурни 
събития на финансовите пазари и 
растящите страхове от двойна 
рецесия в европейска зона 
(основния търговски партньор на 
България), както и спад на 
основните икономики в Европа, 
предполагат, че темпът на 
икономическо развитие ще 
отслабне. Въпреки това, 
отслабващия инфлационен натиск, 
както и възстановяване на частното 
потребление и подобряващ се пазар 
на труда, ще резултират в 
положителен ръст през следващите 
месеци. Подобряването на 
усвояването на средства от 
европейските фондове и решителна 
справяне с гръцката суверенна 
криза, която в момента генерира 
значителни рискове за региона, 
допълнително ще засили 
икономическата активност и ще 
привлече ПЧИ потоци в страната.  

Износът е основният двигател зад 
растежа на БВП през последното 
тримесечие, докато вътрешното 

търсене остава слабо. Индивидуалното потребление спада с 0.1% през 1Q 2011, спрямо 
предходното тримесечие, след ръст от едва 0.3%  през 4Q 2010, но все още е 8.5% по-ниско в 
сравнение с пред-кризисните нова. Умереният ръст на възстановяване на потреблението на 
домакинствата е отражение на по-висока инфлация и слаб пазар на труда, което е накарало 
домакинствата да бъдат по-предпазливи относно техните решение да харчат. След ръст от 7.9%  
за 4Q 2010 спрямо предходното тримесечие, брутното формиране на капитал регистрира ръст от 
едва 0.9% през  1Q 2011, до ниво от 42% спрямо началото на кризата. Различни фактори оказват 
влияние, но слаб ръст на капиталови потоци изглежда е основната причина, тъй като 
задълбочаващата се икономическа криза в Гърция влияят на потоците на капитал през целия 
Балкански регион. На положителната страна, износът регистрира солиден ръст от 4.6%  спрямо 
предходното тримесечие (18.8% по-високо от пред-кризисното си ниво), докато вносът спада с 1% 
(7.9% под своето пред-кризисно ниво). Гледайки напред, динамиката на растеж се очаква да 
отслабне до края на годината, тъй като подкрепата от износа и повишаването на нивата на 
материални запаси ще намалеят. По същото време, политиците имат малко място за маневриране. 
Условията на кредитиране остават затегнати поради про-цикличната природа на Валутния Борд в 
страната; също така фискална консолидация в начален период изглежда е правилния ход имайки 
предвид продължаващата гръцка суверенна криза. Следващата година се очаква слабо ускорение 
на БВП растежа до 3.3% на годишна база.  

Към момента няма индикации за възстановяване на портфолио и ПЧИ потоци в България през 2011 
година, за разлика от останалата част на ЦИЕ. Все пак се предвижда възможност за 
възстановяване към края на тази година, подобни на динамиките от 2009 и 2010 години, докато 
също трябва да се отбележи, че данните за портфолио и ПЧИ потоци може да претърпят големи 
корекции нагоре. Стабилизирането на капиталовите потоци може също така да се подкрепи от 
приватизационни усилия тази година, което може да кулминира в продажбата на най-голямото 
предприятие за преработка на тютюн – Булгартабак (продажбата вече бе реализирана), както и 
качването за търговия на 1/3 от акциите на електропроизводствени мощности на местния фондов 

България - данни и прогнози

Кредитен рейтинг Baa2 стабилен/ BBB стабилен/ BBB- позитивен

2008 2009 2010 2011E 2012F

БВП (EUR милиарди) 35.4 34.9 36.0 38.9 41.1

Население (милиони) 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4

БВП на глава от населението (EUR) 4,658.0 4,618.0 4,801.0 5,226.0 5,575.0

Реална икокомика годишно изменение (%)

БВП 6.2 -5.5 0.2 2.8 3.3

Частно потребление 3.0 -7.6 -0.6 0.2 2.1

Дълготрайни инвестиции 21.9 -17.6 -16.5 4.0 7.2

Публично потребление -1.5 -4.9 -5.0 -2.6 -1.1

Износ 3.0 -11.2 16.2 7.5 5.0

Внос 4.2 -21.0 4.5 4.5 4.5

Месечно възнаграждение, номинално (EUR) 279.0 311.0 331.0 357.0 380.0

Ниво на безработица (%) 5.3 8.6 10.1 10.1 9.7

Фиск (% от БВП)

Бюджентен баланс 3.0 -0.8 -3.9 -2.8 -2.6

Основен баланс 3.7 0.0 -3.3 -2.0 -1.7

Публичен дълг 15.5 15.5 16.7 17.6 18.8

Външни сметки

Текуща сметка/ БВП (%) -23.1 -10.0 -1.0 -0.5 -2.7

Нет чуждестранни инвестиции (% от БВП) 17.5 9.7 4.1 4.2 5.0

Брутен външен дълг (% от БВП) 104.9 108.0 101.8 93.3 90.6

Инфлация/ монетарни параметри

Инфлация (средно за периода) 12.4 2.8 2.4 5.0 2.4

Основен лихвен процент (края на периода) 4.1 0.2 0.2 0.3 1.0

Източник : Уникредит, НСИ
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пазар. Също така се забелязва и положителна динамика при текущата сметка до този момент през 
2011 година. Балансът по текущата сметка за първите три месеца на 2011 година е положителен 
за първи път от началото на прехода (253 милион евро или 0.6% от БВП), най вече благодарения 
на постоянното подобрение на търговския баланс. Трябва да се отбележи обаче, че износът бе 
подкрепен от някои временни фактори като реекспорт на коли и други дълготрайни потребителски 
стоки, които поради слаб местен пазар не можеха да се реализират в страната. За оставащата част 
от годината се очаква леко влошаване на баланса (дефицит от 0.5% от БВП ), поради по-високите 
цени на енергийни и хранителни продукти и услуги, които би трябвало да окажат негативен 
натиск върху външния търговски баланс (Източник: УниКредит, НСИ). 

 

d. Румъния 

Страната регистрира 
положителен БВП ръст, 
движен основно от ръст на 
износа. Въпреки това, 
вътрешното търсене остава 
слабо на фона на все още 
висока безработица  и 
бюджетни съкращения. 
Износът също се очаква да се 
свие в следствие на спадове в 
икономическата активност на 
големите европейски 
икономики. Реалният ръст на 
приходите не се очаква да 
стане положителен преди 
последното тримесечие на 
2011 година и 
потребителското кредитиране 
може да намалее още, 
свивайки потреблението 
(+0.5% на годишна база за 
2011) и продажбите на 
дребно. 

Притока на ПЧИ също е слаб. 
Други инвестиционни потоци 
се свиват с 61% на годишна 
база през 1Q 2011 до 1.44 
милиарда евро (без притока 
на пари от МВФ, притока на 
нетни ПЧИ спада с 57.1% на 
годишна база до 0.54 
милиарда евро). Най-големите 

притоци са от чуждестранни компании, които дават дългосрочни заеми на местни  филиали (0.78 
милиарда евро през 1Q 2011). Въпреки подобрение на инвестиционния климат (на база на 
свиващи се CDS спредове и ръст на инвестиционни потоци в ЦИЕ), потоците на портфолио 
инвестиции са слаби (0.45 милиарда евро през 1Q 2011, 65.9% по-малко спрямо 1Q 2010), 
съкратени от ниската ликвидност и неразвитост на местния капиталов пазар по големина и 
продукти. Изправени пред висока инфлация и слабо икономическо възстановяване, Националната 
Банка на Румъния най-вероятно ще остави лихвените нива на текущото им  ниво поне до 1Q 2012, 
като дава приоритет на пазарна ликвидност и ръст на местната валута като основни инструменти. 

Както и България, Румъния е страната от ЕС с най-силно присъствие на гръцки банки в 
националната и банкова система (около 15% от банковите активи). Дъщерните дружества на 
гръцките банки имат кумулативна ниво на платежоспособност от 15.7% към края на  март 2011, 
над средното ниво за банковата система от 14.75% (според Заместник Управителя на 
Националната Банка на Румъния Джорджеску). Също така Националната Банка на Румъния 
нееднократно е наблягала на солидността на всички румънски банки с гръцки акционери. 
Местните филиали на гръцки банки са генерирали 25% от печалбите на техните компании-майки 
през 2010 година. Всеки риск от заразяване ней-вероятно ще се отрази на цялата банкова система 
в Румъния, тъй като вложителите не правят разлика между собственост и банковата криза от края 
на 90-те все още се помни много ясно. 

Румъния - данни и прогнози

Кредитен рейтинг Baa3 стабилна/ BB+ стабилна/ BB+  стабилна

2008 2009 2010 2011E 2012F

БВП (EUR милиарди) 136.9 115.9 122.0 130.7 142.4

Население (милиони) 21.5 21.5 21.4 21.3 21.2

БВП на глава от населението (EUR) 6,359.5 5,392.9 5,692.2 6,120.3 6,703.8

Реална икокомика годишно изменение (%)

БВП 7.1 -7.1 -1.3 1.8 3.3

Частно потребление 8.4 -9.2 -2.0 0.5 2.9

Дълготрайни инвестиции 19.3 -25.3 -13.1 0.5 4.5

Публично потребление 3.7 1.2 -3.2 -3.9 4.0

Износ 19.4 -5.5 13.1 17.3 13.5

Внос 17.5 -20.6 11.6 13.6 11.0

Месечно възнаграждение, номинално (EUR) 347.2 326.0 334.1 347.4 377.8

Ниво на безработица (%) 4.0 6.3 7.6 5.0 4.5

Фиск (% от БВП)

Бюджентен баланс -4.9 -7.4 -6.5 -4.4 -4.5

Основен баланс -4.2 -6.2 -5.1 -4.1 -4.0

Публичен дълг 20.0 27.8 35.5 40.6 43.0

Външни сметки

Текуща сметка/ БВП (%) -11.8 -4.2 -4.2 -3.3 -3.1

Нет чуждестранни инвестиции (% от БВП) 6.8 3.1 2.1 2.4 3.1

Брутен външен дълг (% от БВП) 52.8 70.0 76.6 77.2 74.5

Инфлация/ монетарни параметри

Инфлация (средно за периода) 7.9 5.6 6.1 7.1 4.6

Основен лихвен процент (края на периода) 10.3 8.0 6.3 6.3 5.5

Източник : Уникредит, Национална банка на Румъния
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Все пак, Румъния е сред страните, които регистрират най-голям прогрес на база на коригиране на 
макро дисбаланси, което вече е положило пътя към сравнително по-добро представяне според 
ръст на икономиката и ПЧИ потоци в сравнение със други сравними икономики от региона. 
(Източник: УниКредит Груп, Националната Банка на Румъния, Централен Статистически Офис на Румъния). 

 

e. Македония 

След спечелването на независимостта си 
през 1991, Македония се е изправяла 
пред множество препятствия в своя 
политически и макроикономически живот. 
Страната успешно е постигнала климат на 
политическа и макроикономическа 
стабилност и е положила основите за 
устойчив икономически растеж.  

ПЧИ потоците остават ниски в сравнение 
с съседните страни. Покупателната 
способност на домакинствата остава 
ограничена, като се разчита много на 
трансферни плащания от емигранти. 

Фискалната политика в страната е стабилна.   

 

8. Главни пазари 

Към 30.06.2011 г. Групата има пазарен дял по сектори, в които оперират дъщерните му компании, 
както следва: 

• Общо застраховане България – приходи по записани премии 36.0 милиона лв., пазарен дял 
5.0% 

• Общо застраховане Румъния – приходи по записани премии 53.1 млн. лв., пазарен дял 
3.7% 

• Общо застраховане Македония – приходи по записани премии 6.9 млн. лв., пазарен дял 
5.9%* 

• Доброволно здравно осигуряване – приходи по записани премии 1.5 млн. лв., пазарен дял 
6.0% 

• Лизинг на нови МПС в България – в т.ч. приходи от лихви  6,010 хил.лв.; приходи от 
комисионни  761 хил. лв.; нетни инвестиции във финансов лизинг  95,738 хил. лв., 
пазарен дял в новия бизнес в сектор лизинг на нови леки автомобили, товарни и 
лекотоварни автомобили  5,68% от БАЛ. 

• Лизинг на нови МПС в Румъния – в т.ч. приходи от лихви 163 хил. лв.; нетни инвестиции 
във финансов лизинг 2,312 хил. лв. 

• Лизинг на нови МПС в Македония – в т.ч. приходи от лихви 106 хил. лв.; приходи от 
комисионни 8 хил. лв; нетни инвестиции във финансов лизинг 2,961 хил. лв. 

• Продажба на нови леки и лекотоварни автомобили – в т.ч. приходи от продажба на стоки  
39,588 хил. лв., услуги 7,927 хил. лв. и други приходи 5,009 хил. лв., пазарен дял 12.3% 

Описаните пазарни дялове се базират на публично оповестена информация разпространена от 
регулаторните органи, предимно - Комисията за Финансов Надзор, Българска Народна Банка, ААП 
и техните аналози в чужбина. 

* Информацията за пазарния дял на общо застраховане в Македония е по официални данни към 31.03.2011, към настоящия 
момент няма данни за общозастрахователния пазар в Македония към 30.06.2011. 

За останалите сектори, в които оперират дъщерните компании, като: инвестиции и управление на 
недвижими имоти, търговия с ценни книжа и управление на активи, или не съществуват 
достатъчно представителни данни за съответните пазари или на съответните пазари дружествата 
не притежават значими пазарни дялове. 

Македония - основни макроикономически показатели

Кредитн рейтинг BB стабилен

2006 2007 2008 2009 2010

Реален ръст на БВП (%) 5.0 6.1 5.0 -0.9 1.8

Инфлация (средно за периода) 3.2 2.3 8.3 -0.8 1.6

Ниво на безработица (%) 36.0 34.9 33.8 32.2 32.1

Бюджетен баланс (%) -0.5 0.6 -0.9 -2.7 -2.5

Брутен външен дълг (% от БВП) 47.9 47.6 49.2 56.4 59.2

Източник : Национална банка на Македония
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Развитие на пазарните дялове 

Пазарни дялове  2008 2009 2010 

 

H1 2010 

 

H1 2011 

Евроинс България       

ГО 7.08% 6.08% 6.06% 5.11% 6.23% 

КАСКО 5.47% 5.39% 5.51% 5.53% 4.78% 

други 3.80% 3.64% 3.52% 4.16% 4.43% 

Евроинс Румъния      

ГО 5.44% 10.75% 11.34% 11.10% 8.56% 

КАСКО 0.90% 1.07% 0.87% 1.30% 1.22% 

други 0.63% 0.78% 0.56% 0.71% 1.1% 

Евроинс Македония      

ГО 5.81% 8.82% 8.62% 8.97% 8.92%* 

КАСКО 5.74% 6.24% 4.61% 5.82% 6.56%* 

други 5.60% 5.17% 6.98% 5.70% 2.74%* 

Евролийз Ауто България      

Лизингов портфейл 5.00% 5.28% 5.83% 5.28% 5.79% 

Нов бизнес 4.20% 5.26% 7.39% 5.54% 5.68% 

Авто Юнион       

Рено 1.1% 0.8% 1.5% 1.6% 1.6% 

Нисан 1.3% 1.5% 1.8% 1.6% 1.6% 

Дачия 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 1.4% 

СААБ 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

Фиат 2.6% 1.9% 2.6% 2.9% 1.9% 

Алфа Ромео 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Ланча 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Мазда 1.7% 1.9% 2.0% 1.9% 2.1% 

Опел 2.8% 2.4% 1.8% 1.8% 2.3% 

Шевролет 2.1% 2.0% 1.7% 2.2% 1.3% 

Мазерати 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 

Общо брой продадени автомобили 6,687 2,957 2,318 518 559 

Пазарен дял общо 12.4% 11.5% 12.3% 12.9% 12.3% 

* Информацията за пазарните дялове по видове застраховки в Македония е по официални данни към 31.03.2011, към 
настоящия момент няма данни за общозастрахователния пазар в Македония към 30.06.2011. 

Върху представената информация влияят фактори, свързани с естеството на формиране на 
Групата – предимно чрез придобивания на други компании, описани подробно в т. „Инвестиции”.  

Дейността на Еврохолд България АД не е зависима от патенти, лицензи или други особени 
договори. Дейността на някои от дъщерните компании, обаче, подлежи на лицензиране или може 
да бъде извършвана само при наличието на определени разрешения, посочени в следващата 
таблица. 

 

Дружество Лиценз, разрешение, патент 

Застрахователно Дружество 
Евроинс АД 

Лиценз за извършване на общозастрахователна дейност 

Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре АД 

Лиценз за извършване на общозастрахователна дейност 

Евроинс Осигуруванье АД Лиценз за извършване на общозастрахователна дейност 

Евро-Финанс АД Пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник 
в страната и в чужбина 

Евроинс Здравно Осигуряване ЕАД Лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване 

Евролийз Рент а Кар ЕООД Договор за франчайзинг със Zodiac Europe Limited, Англия за отдаване 
на автомобили под наем и на лизинг с търговската марка «Budget» 
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Нисан София ЕООД Договор за дилърство с Renault Nissan, Франция, за продажба на 
автомобили Нисан, Рено и Дачия  

Скандинавия Моторс АД Договор за официален вносител с Polar Mobil представител на SAAB, за 
внос и продажба на автомобили SAAB на територията на България 

Каргоекспрес ЕООД Договор за дилърство с General Motors, за продажба на автомобили 
Опел и Шевролет 

Булвария Холдинг ЕАД Договор за дилърство с General Motors, за продажба на автомобили 
Опел и Шевролет, резервни части за тях и сервизирането им. 

Стар Моторс ЕООД Договор с Mazda Austria, за внос и продажба на автомобили Мазда, 
резервни части за тях и сервизирането им. 

Ауто Италия ЕАД Договор с FIAT Auto SPA, за внос и продажба на автомобили FIAT, FIAT 
Professional и Lancia, резервни части за тях и сервизирането им. 

Милано Моторс ЕООД Договор с FIAT Auto SPA, за внос и продажба на автомобили Alfa Romeo. 

Гранспорт Ауто ЕООД Договор с FIAT Auto SPA, за внос и продажба на автомобили Maserati, 
резервни части за тях и сервизирането им. 

Евролийз Ауто ЕАД Регистрация в БНБ като небанкова финансова институция 

Евролийз Ауто Румъния Регистрация в регистъра на Националната банка на Румъния като 
небанкова финансова институция 

 

Дейността на отделните дъщерни компании в Групата може да е зависима от отделни договори за 
доставки или продажби на стоки или услуги, както и от специфични договори за ползване на 
търговски марки или права по тях.  

Дейността на Еврохолд България АД не е сезонна, тя е свързана с  управление, придобиване и 
продажба на дялове на дъщерни компании. В дейността на дъщерните компании като сезонна 
може да се разглежда единствено дейността на застрахователните компании, свързана с 
ежегодната кампания по сключване на застраховки “Гражданска отговорност на МПС“. 

 

a. Застрахователен пазар 

Западна Европа 

Общозастрахователните премии в Западна Европа се увеличават слабо през 2010 година. Пазарът 
регистрира ръст в Германия, Италия и Холандия, докато записа спад в Великобритания, Испания, 
Швейцария, Белгия и Дания. Средното ниво на комбинирания коефициент се увеличава до 100.4% 
за 2010 година спрямо 98.3% за 2009 година. Все пак някои от най-големите пазари регистрираха 
значителни ръстове в тарифите, което трябва да резултира в по-добри технически резултати в 
следващите периоди. На фона на ниски лихвени нива, инвестиционните резултати се очаква да 
останат под натиск пред следващите периоди.  

През 2011 година, застрахователният пазар в Западна Европа се очаква да регистрира ръст 
въпреки негативните ефекти в Южна Европа и Ирландия тъй като голяма част от развитите 
европейски икономики се възстановяват постепенно. Много от страните също така имплементират 
ръст в цените на застраховките, за да адресират проблема с нерентабилните застраховки, 
свързани с моторни превозни средства. Обаче голяма част от другите видове застраховки 
демонстрират слабо възстановяване на търсенето и липса на повишение на цените. Приходите от 
инвестиции се очаква да останат сравнително ниски поради преобладаващи ниски лихвени нива.   
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Застраховетлно проникване

Премии като  % от БВП за 2010

Държава Място Общ бизнес Животозастраховане Общо застраховане

Великобритания 3 12.4 9.5 2.9

Холандия 4 12.4 3.2 9.2

Франция 7 10.5 7.4 3.1

Швейцария 9 9.9 5.5 4.4

Португалия 11 9.5 7.0 2.5

Финландия 12 9.4 7.5 1.9

Ирландия 13 9.2 6.9 2.3

Дания 14 9.1 6.1 3.0

Белгия 15 8.8 6.1 2.7

Швеция 16 8.4 6.5 1.9

Италия 17 8.1 5.8 2.3

Германия 21 7.2 3.5 3.7

Австрия 24 5.9 2.7 3.2

Словения 25 5.9 1.8 4.1

Испания 27 5.4 2.5 2.9

Люксембург 28 5.4 3.5 1.9

Малта 31 4.9 3.3 1.6

Кипър 33 4.7 2.2 2.5

Норвегия 34 4.5 2.7 1.8

Чехия 37 4.0 1.9 2.1

Полша 40 3.7 1.9 1.8

Унгария 45 3.0 1.6 1.4

Словакия 46 3.0 1.4 1.6

Хърватска 49 2.8 0.7 2.1

България 54 2.5 0.3 2.2

Русия 55 2.3 0.0 2.3

Гърция 60 2.0 1.0 1.0

Украйна 63 1.9 0.1 1.8

Сърбия 65 1.8 0.3 1.5

Румъния 68 1.7 0.3 1.4

Лихтенщайн 69 1.7 1.7 0.0

Литва 70 1.7 0.6 1.1

Турция 77 1.3 0.2 1.1

Общо 7.5 4.5 3.0    

Застрахователна плътност

Премии на глава от населението в щ.д. за 2010

Държава Място Общ бизнес Животозастраховане Общо застраховане

Швейцария 1 6,633.7 3,666.8 2,966.9

Холандия 2 5,845.3 1,511.8 4,333.5

Люксембург 3 5,653.2 3,698.3 1,954.9

Дания 4 5,084.2 3,429.2 1,655.0

Великобритания 5 4,496.6 3,436.3 1,060.3

Ирландия 6 4,296.6 3,213.7 1,082.9

Франция 7 4,186.6 2,937.5 1,249.1

Финландия 8 4,181.5 3,323.9 857.6

Швеция 9 4,081.7 3,141.2 940.5

Белгия 10 3,782.6 2,625.7 1,156.9

Норвегия 13 3,736.0 2,281.1 1,454.9

Германия 18 2,903.8 1,402.2 1,501.6

Италия 20 2,766.1 1,978.7 787.4

Австрия 21 2,651.2 1,194.9 1,456.3

Лихтенщайн 22 2,380.3 2,357.3 23.0

Португалия 25 2,035.4 1,516.2 519.2

Испания 27 1,650.2 752.1 898.1

Словения 29 1,352.7 423.8 928.9

Кипър 30 1,330.5 613.8 716.7

Малта 33 971.0 646.0 325.0

Чехия 35 752.7 351.3 401.4

Гърция 38 537.9 279.8 258.1

Словакия 41 480.5 229.7 250.8

Полша 42 465.5 235.2 230.3

Унгария 45 399.7 213.6 186.1

Хърватска 46 379.2 100.8 278.4

Русия 48 296.8 6.4 290.4

Литва 58 179.6 62.4 117.2

България 63 152.5 18.3 134.2

Румъния 65 122.8 24.0 98.8

Турция 66 121.6 18.9 102.7

Сърбия 67 99.6 15.2 84.4

Украйна 78 54.2 2.2 52.0

Общо 1,850.2 1,110.6 739.6  

Източник: Swiss Re 

 

ЦИЕ 

Сектор на общо застраховане в Централна и Източна Европа

Брутни записани премии Регионален пазарен дял (%) Платени щети

Country 2010 (EUR млн) 2009 (EUR млн) % в общите премии за пазара годишен % на промяна 2010 2009 2010 (EUR млн) 2009 (EUR млн) годишен % на промяна

Albania 52.6 51.3 89.6% 2.5% 0.3% 0.3% 15.9 12.0 33.1%

Bosnia and Herzegovina 145.0 141.7 81.2% 2.3% 0.8% 0.8% n.a. n.a. n.a.

Bulgaria 706.0 744.9 84.7% -5.2% 4.0% 4.4% 346.7 347.4 -0.2%

Croatia 919.0 947.4 73.4% -3.0% 5.2% 5.5% 453.9 526.5 -13.8%

Czech Republic 3,361.2 3,172.2 54.0% 6.0% 19.0% 18.6% 1,841.5 1,599.2 15.1%

Estonia 243.1 233.4 57.1% 4.2% 1.4% 1.4% 148.6 137.4 8.1%

Hungary 1,416.0 1,516.0 46.8% -6.6% 8.0% 8.9% 832.8 762.3 9.3%

Kosovo Territory 71.2 67.8 100.0% 5.0% 0.4% 0.4% 26.6 18.8 41.5%

Latvia 224.0 278.1 82.8% -19.5% 1.3% 1.6% 137.4 187.9 -26.9%

Lithuania 293.2 306.5 65.2% -4.3% 1.7% 1.8% 211.3 240.3 -12.1%

Macedonia 99.6 96.2 94.5% 3.6% 0.6% 0.6% 47.7 46.8 1.9%

Montenegro 53.5 56.1 86.5% -4.6% 0.3% 0.3% n.a. n.a. n.a.

Poland 5,692.8 4,866.8 42.0% 17.0% 32.2% 28.5% 3,546.3 2,881.9 23.1%

Romania 1,600.3 1,716.1 80.5% -6.7% 9.0% 10.1% 1,129.5 1,224.7 -7.8%

Serbia 448.5 477.5 83.5% -6.1% 2.5% 2.8% 203.4 215.1 -5.5%

Slovakia 940.3 956.4 45.5% -1.7% 5.3% 5.6% n.a. 482.6 n.a.

Slovenia 1,438.3 1,442.8 68.7% -0.3% 8.1% 8.5% 997.2 1,051.4 -5.2%

Total 17,704.6 17,071.3 53.2% 3.7% 100.0% 100.0% 9,938.7 9,734.3 2.1% 

Източник: Xprimm 
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Пазар за застраховане на моторни превозни средства в Централна и Източна Европа

Каско (EUR млн)

Държава 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2009 2009

Премии Платени щети Премии Платени щети Премии Платени щети Премии Платени щети

Албания 4.3 3.3 4.2 3.2 30.7 10.5 30.4 7.6

Босня и Херцеговина 27.1 n.a. 26.5 n.a. 73.7 n.a. 72.0 n.a.

България 255.6 167.7 308.1 196.4 247.8 120.3 225.2 106.8

Хърватска 120.3 99.9 137.4 111.3 391.3 162.5 400.0 194.7

Чехия 624.0 471.4 631.9 404.8 911.0 438.2 920.8 423.5

Естония 85.8 63.8 88.6 61.3 59.3 38.4 59.9 37.2

Унгария 291.7 190.2 328.0 204.8 405.3 245.0 452.9 276.5

Косово n.a. n.a. n.a. n.a. 40.6 19.2 36.4 13.7

Латвия 53.3 38.6 68.6 56.2 56.7 36.8 74.5 41.5

Литва 64.7 61.4 71.1 65.2 104.7 65.3 105.6 72.2

Македония 13.0 8.8 13.2 8.7 49.8 24.5 46.0 24.4

Черна гора 6.0 n.a. 7.1 n.a. 29.9 n.a. 30.6 n.a.

Полша 1,317.4 965.9 1,129.7 865.8 1,884.6 1,322.7 1,648.8 1,192.6

Румъния 608.0 588.3 786.1 682.9 595.5 384.8 531.5 376.0

Сърбия 72.4 48.0 79.4 55.4 178.9 75.8 190.7 83.1

Словакия 283.5 n.a. 293.6 199.7 276.0 n.a. 284.7 162.8

Словения 254.2 195.5 242.4 215.5 302.9 169.1 323.0 184.6

ГО (EUR млн)

 

Източник: Xprimm 

 

Пазар за застраховане на имущество в Централна и Източна Европа

Пожар и други свързани събития (EUR млн)

Държава 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2009 2009

Премии Платени щети Премии Платени щети Премии Платени щети Премии Платени щети

Албания 6.7 0.9 5.1 0.5 0.9 0.1 0.8 0.1

Босня и Херцеговина 11.2 n.a. 10.9 n.a. 9.4 n.a. 9.2 n.a.

България 103.6 20.0 109.6 15.3 30.1 9.5 32.5 5.3

Хърватска 77.7 26.7 80.1 30.4 103.4 65.2 105.9 75.4

Чехия 480.7 307.5 451.7 213.9 323.5 177.9 298.7 163.2

Естония 40.6 13.9 37.3 11.7 22.1 14.5 21.1 13.2

Унгария 294.4 184.1 298.7 104.7 211.1 138.6 211.3 89.0

Косово n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Латвия 30.2 13.1 33.3 10.7 11.9 5.9 12.1 5.6

Литва n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Македония 8.2 2.7 6.1 1.2 12.6 5.0 13.3 6.3

Черна гора 3.4 n.a. 3.4 n.a. 3.6 n.a. 3.0 n.a.

Полша 600.6 591.2 502.5 280.2 441.1 168.6 356.7 128.4

Румъния 226.3 59.1 220.6 49.8 24.8 27.3 38.6 25.3

Сърбия 45.2 11.8 48.3 9.5 73.8 32.5 78.0 34.2

Словакия 225.7 n.a. 227.4 66.0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Словения 94.7 52.0 88.6 61.2 136.8 83.3 139.7 120.0

Имуществени щети (EUR млн)

 
Източник: Xprimm 

Брутните записани премии за целия пазар за 2010 година са 33.1 милиарда евро, което е ръст от 
7.4% на годишна база. Все пак, растежът не е общовалиден като някои от пазарите регистрират 
спадове спрямо 2009 година.  

Най-силното възстановяване се наблюдава в Естония, Полша и Чехия. Секторите на общо 
застраховане и на животозастраховане в Полша регистрират ръст от 16% на годишна база. 
Останалата част от страните записват слаби темпове на растеж или спад на годишна база. 
Увеличението на обема на записани премии е паралелно със солиден ръст на щетите (особено в 
застраховките на моторни превозни средства), което подсказва за увеличаваща се конкуренция в 
сектора на общото застраховане в региона.  
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Въпреки спадовете през последните 2 години, застрахователният пазар на ЦИЕ е фундаментално 
предразположен за ръст, на база своя статут на неразвит пазар, растяща икономическа активност 
и покупателна способност, както и все по-голяма образованост и информираност на населението 
относно финансови продукти. Вътрешното търсене трябва да се засили, с очакван ръст на частното 
потребление и инвестициите в следващите периоди, което от своя страна подкрепя растежа на 
застрахователната индустрия в ЦИЕ. В някои пазари има сигнали за подобрение на ценовите нива 
на премиите, но други все още остават нерентабилни поради силна конкуренция и нелоялни 
пазарни практики. 

    

Източник: Swiss Re Икономически Изследвания и Консултиране 

 

 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
138

 

България 

За първите 5 месеца на 2011 година, сектора на общо застраховане регистрира ръст от 0.4% на 
годишна база според обем на брутни записани премии. МПС застраховките генерират 73.2% от 
общите записани премии в общото застраховане, следвани от имуществените застраховки с дял от 
16.8% за периода. 

Брутните записаните премии за 2010 година намаляват с 3.1% на годишна база до 0.83 милиарда 
евро. Премиите от общо застраховане за 2010 година намаляват с 5.2% до 0.70 милиарда евро.  

Българският застрахователен пазар е доминиран от общо застраховане, в частност от МПС 
застраховки. Каско застраховките заемат 36.2% от общозастрахователните премии за 2010 
година, следвани от ГО с 35.1% от общите премии за пазара на общо застраховане. Взети заедно, 
двете бизнес линии представляват  повече от 71% от общозастрахователния пазар. И двата 
продукта са все още нерентабилни тъй като текущите тарифни нива не отговарят на риска, 
свързан с тези видове застраховки. През 2010 година се наблюдава ръст на тарифите за ГО от 
около 20%  и въпреки това рентабилността на продукта остава ниска и неоптимална. Освен това, 
интензивната конкуренция в сектора допълнително спъва корекция на цените тъй като голяма 
част от компаниите водят ценови войни и прилагат нелоялни пазарни практики. Тези черти за 
също така типични за всички неразвити пазари в ЦИЕ и ЮИЕ.  

За 2010 година, общозастрахователните щети са 384 милиона евро, което е спад от 1.4% на 
годишна база.  

Общите активи на пазара за 2010 година нарастват с 5.2% на годишна база като достигат 1.5 
милиарда евро, като 64% са част от балансите на общозастрахователни компании. През 2010, 
общият капитал достига 501 милиона евро, от които 271 милиона евро идват от 
общозастрахователни компании. Общите технически резерви от общото застраховане нарастват с 
8% на годишна база като достигат 0.7 милиарда евро към края на 2010 година. 
Общозастрахователните компании генерират технически загуби в размер на 21.7 милиона евро за 
2010 година спрямо загуба от 3.9 милиона за 2009 година. Нетната загуба за периода е 7.3 
милиона евро спрямо печалба от 13.7 милиона евро за 2009.  

Българският общозастрахователен пазар е силно фрагментиран като първите 5 застрахователя  
заемат по-малко от 15% от пазара. Голяма част от големите международни компании са на 
българския пазар - VIG, KBC, Allianz, Uniqa и Generali. Конкуренцията е много интензивна и 
нелоялни пазарни практики остават най-сериозното препятствие за постигане на значително 
подобрение на пазарната конюнктура и рентабилност на предлаганите продукти. Въпреки, че 
удари местния пазар с около 6-8 месеца закъснение, глобалната финансова криза от последните 3 
години негативно влияе на местния застрахователен пазар, като свива инвестиционните приходи и 
ръста на премиите, които са в позитивна корелация с приходите на домакинствата. Пазарът се 
възстановява постепенно през първата половина на 2011 година и се очаква да ускори темповете 
си на растеж през 2012 година.  

Фундаментално, българският застрахователен пазар е предразположен към пазарен ръст над 
средното равнище както в обемите, така и рентабилността, тъй като изостава значително от 
развитите пазари на Западна Европа. Освен това, постепенният ръст на богатството на 
домакинствата и засилването на търсене на финансови продукти трябва допълнително да 
подкрепи ръста на пазара и да генерира темпове на развитие над средното ниво в средносрочен 
план.  
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Български пазар на общо застраховане

Записани премии (EUR млн) Платени щети (EUR млн) Пазарен дял

Компания 2008 2009 2010 5м 2011 2008 2009 2010 5м 2011 2008 2009 2010 5м 2011

Булстрад ВИГ 113.5 107.1 92.4 37.8 59.0 58.8 62.5 23.4 14.5% 14.4% 13.1% 13.0%

ДЗИ 103.4 103.3 88.2 34.6 48.6 57.7 61.9 19.5 13.2% 13.9% 12.5% 11.9%

Алианц 84.4 72.5 72.4 31.0 31.9 42.0 34.9 12.5 10.8% 9.7% 10.3% 10.6%

Лев инс 81.1 85.9 69.1 28.1 19.3 27.7 29.7 11.4 10.3% 11.5% 9.8% 9.7%

Бул инс 79.3 66.9 69.4 35.9 31.0 30.9 32.2 15.5 10.1% 9.0% 9.9% 12.3%

Армеец 74.6 75.8 79.4 30.2 23.4 31.8 33.2 15.7 9.5% 10.2% 11.3% 10.4%

Уника 49.1 32.2 36.8 15.0 29.2 27.5 18.9 7.9 6.3% 4.3% 5.2% 5.1%

Евроинс 42.1 38.0 36.7 14.5 17.5 19.4 19.7 6.3 5.4% 5.1% 5.2% 5.0%

Дженерали 31.9 29.1 27.7 10.7 13.0 14.0 9.9 3.3 4.1% 3.9% 3.9% 3.7%

Енергия 29.6 34.4 26.5 5.9 1.5 1.2 1.5 0.3 3.8% 4.6% 3.8% 2.0%

Български имоти 26.7 25.7 22.6 13.6 11.5 14.4 18.0 9.0 3.4% 3.4% 3.2% 4.7%

Виктория 22.6 25.1 25.5 9.9 7.1 9.9 8.6 3.6 2.9% 3.4% 3.6% 3.4%

Интерамерикан 10.4 15.6 17.4 10.1 3.0 4.7 6.2 2.8 1.3% 2.1% 2.5% 3.5%

ХДИ 9.6 9.8 11.7 3.4 3.6 4.2 4.4 2.1 1.2% 1.3% 1.7% 1.2%

ЕйАйДжи 9.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Общинска застрахователна компания 7.3 14.7 17.8 6.3 1.3 2.0 3.5 1.5 0.9% 2.0% 2.5% 2.2%

ДСК 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%

ОББ застраховане 3.0 3.5 3.5 1.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%

Българска агенция за експортно застраховане 1.6 1.7 2.7 1.7 0.6 0.9 1.3 0.5 0.2% 0.2% 0.4% 0.6%

Граве 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Групама 0.0 3.5 3.0 1.0 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0% 0.5% 0.4% 0.3%

Общо 783.5 744.9 702.9 291.2 303.7 347.4 346.7 135.4 100% 100% 100% 100% 

Източник: Комисия за Финансов Надзор  

   

Румъния 

Общият застрахователен пазар се свива с 5% в евро. Това резултира в спад на застрахователното 
проникване и плътност: застрахователното проникване спада до 1.63% от 1.81% за 2009, докато 
плътността спада с около 4 евро до 92 евро на глава от населението.  

Компаниите за общо застраховане записват 1.6 милиарда евро премии за 2010 година, което е 
спад от 6.75% на годишна база, което пък от своя страна води до спад на дела на 
общозастрахователния  бизнес в общия такъв до 80.46%.  

Основната причина за спада на пазара за общо застраховане за 2010 година е сегмент на Каско, 
което регистрира спад от 23% на годишна база. В същото време, пазарът регистрира положителен 
ръст в застраховките за ГО, имущество, кредит и гаранции. Въпреки, че спада през последните 2 
години, платените претенции, свързани с Каско представляват 45.5% от всички 
общозастрахователни платени щети в размер на 588 милиона евро. 

ГО е вторият по дял в общите премии продукти и продуктът, който регистрира най-силния годишен 
ръст от 12% в евро на румънския застрахователен пазар за 2010 година. 

Имуществените застраховки нарастват с 3% на годишна база за 2010 година като достигат 226 
милиона евро в общите премии.  
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Румънски пазар на общо застраховане

Записани премии (EUR млн) Платени щети (EUR млн) Пазарен дял

Компания 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Алианц Тириак 347.3 282.8 223.3 205.6 226.2 182.2 18.0% 16.5% 14.0%

Омнисиг 320.8 263.0 217.6 201.9 213.6 169.2 16.6% 15.3% 13.6%

Астра 174.5 188.7 260.3 76.0 77.2 123.9 9.0% 11.0% 16.3%

Групама 217.7 190.1 176.6 130.6 179.1 146.0 11.3% 11.1% 11.0%

БЧР Асигурари 147.6 136.0 135.6 91.8 91.5 85.0 7.6% 7.9% 8.5%

Асиром 178.4 131.4 113.6 111.3 110.7 79.0 9.2% 7.7% 7.1%

Уника 137.7 117.2 102.7 106.7 97.5 93.2 7.1% 6.8% 6.4%

Дженерали 90.2 99.7 82.5 52.5 52.5 55.8 4.7% 5.8% 5.2%

Ардаф 96.4 77.3 51.6 50.6 61.7 55.6 5.0% 4.5% 3.2%

Евроинс 38.8 66.4 75.8 15.4 35.1 42.4 2.0% 3.9% 4.7%

Карпатика Асиг 24.0 46.5 72.1 16.6 12.2 22.3 1.2% 2.7% 4.5%

Гаранта 25.9 28.4 22.2 15.1 22.3 20.9 1.3% 1.7% 1.4%

Кредит Европа 8.8 10.0 9.1 2.2 3.8 5.8 0.5% 0.6% 0.6%

Фата 15.6 8.2 4.6 9.0 17.5 9.1 0.8% 0.5% 0.3%

Сертасиг 2.8 7.8 4.9 0.6 2.7 4.2 0.1% 0.5% 0.3%

Асито Капитал 7.8 7.8 9.8 2.2 2.6 2.6 0.4% 0.5% 0.6%

Сити 2.5 6.7 15.0 0.2 0.2 0.4 0.1% 0.4% 0.9%

Алико 5.4 5.5 6.2 0.6 11.7 n.a. 0.3% 0.3% 0.4%

АБС Асигурари 3.2 4.0 4.2 0.9 1.4 2.4 0.2% 0.2% 0.3%

Други 83.8 38.8 12.8 36.5 5.5 29.3 4.3% 2.3% 0.8%

Общо 1,929.0 1,716.1 1,600.3 1,126.1 1,224.7 1,129.5 100% 100% 100% 

Източник: Xprimm 

 

Македония 

Има 14 застрахователни компании, които оперират в Македония, като 11 от тях за в сектора на 
общото застраховане.  Застрахователното проникване и плътност за 2010 година не регистрират 
никаква динамика спрямо 2000 година. За 2010 година, застрахователната плътност е 51.3 евро, а 
проникването е 1.52%. Общите брутни записани премии за пазара достигат 105.4 милиона евро за 
2010 година, което е ръст от 4.3% на годишна база. Общозастрахователният бизнес генерира 
94.5% от общите пазарни приходи или 99.6 милиона евро брутни записани премии. Общият 
застрахователен сектор също регистрира положителен нетен резултат за 2010 от 1.2 милиона евро 
спрямо загуба от 2.8 милиона евро за 2009 година главно като следствие по-бързото 
икономическо възстановяване  в сравнение на другите стани от региона. 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
141

Македонски пазар на общо застраховане

Записани премии (EUR млн) Платени щети (EUR млн) Пазарен дял

Компания 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Вардар 22.5 21.5 21.8 16.9 13.9 13.3 22.1% 22.3% 21.7%

QBE 19.5 14.9 13.5 12.4 10.3 7.9 19.2% 15.4% 13.4%

Сава Табак 16.5 16.7 15.3 6.1 7.6 7.3 16.2% 17.3% 15.2%

Еуролинк 9.9 10.0 10.9 2.9 3.4 4.1 9.8% 10.4% 10.9%

Иншуърънс Полиси 9.4 8.3 9.1 4.3 4.4 4.0 9.3% 8.6% 9.0%

Евроинс 6.0 6.8 7.1 2.4 2.3 2.8 5.9% 7.0% 7.1%

Сигал 5.5 5.9 6.7 2.0 2.0 3.6 5.4% 6.1% 6.7%

Албсиг 4.7 4.1 4.6 0.5 0.7 1.6 4.6% 4.2% 4.6%

Сигма 4.5 5.0 6.2 2.3 2.7 2.8 4.4% 5.2% 6.1%

Инсиг 3.1 2.8 2.9 1.0 0.8 0.9 3.1% 2.9% 2.9%

Хърватска 0.0 0.6 2.3 0.0 0.0 0.4 0.0% 0.6% 2.3%

Общо 101.6 96.6 100.5 50.9 48.1 48.6 100% 100% 100% 

Източник: Национално Застрахователно Бюро на Македония  

 

b. Лизингов пазар 

Компанията в България се стреми да проникне с поне 75% във всички клиенти на Авто Юнион. 
ЕвроЛийз Ауто също така работи и с външни дилъри, които исторически са били основния 
източник на бизнес. След като е успешно обслужвала клиенти през последните 6 години, 
компанията има възможност да извлече най-доброто от голямата си база данни и да привлече нов 
бизнес.  

ЕвроЛийз Ауто работи съвместно с Avis и Budget България, които се притежават от Авто Юнион, 
при непрекъснатите усилия да обслужат големи и качествени корпоративни клиенти като Coca 
Cola, Nestle, Heineken, ImBev и др. като им се предложи финансиране, направено специално за 
тях, което да съответства на нуждите на тези първокачествени клиенти.  

Компанията се опитва все по-широко да използва мрежата за продажби на ЕвроИнс и Авто Юнион 
с цел да постигне максимален поток от потенциални клиенти.  

 

Описание на българския лизингов пазар 

Към 31.06.2011 в България работят 92 лизингови компании, от които 8 са дъщерни дружества на 
банки. На финансовия лизингов пазар преобладават три основни вида лизингови компании: 
собственост на банки, вътрешни и независими. В трите страни, където ЕЛГ оперира, пазарните 
лидери са лизинговите компании, които са собственост на банки, като те предоставят финансов 
лизинг във всички сегменти, включително и недвижими имоти. Банковите лизингови компании 
имат преимуществото, че имат достъп до по-евтино финансиране и следователно са способни да 
предложат по-ниски лихвени нива на клиентите.  

Вътрешните лизингови компании са фирми, които предлагат препакетирани лизингови продукти за 
коли, продадени от техните майки автодилъри. Достъпът до финансиране на такива лизингови 
компании обикновено е ограничен и те могат по-скоро да сключат единични сделки, отколкото да 
генерират постоянен бизнес.  

Независимите лизингови компании като ЕвроЛийз Ауто обикновено работят с множество 
автодилъри. ЕвроЛийз Ауто има значително конкурентно предимство, тъй като тя използва 
клоновата мрежа на ЕвроИнс Иншурънс Груп в България, Румъния и Македония и автодилърите на 
Авто Юнион в България като точки за продажба. Като резултат от това сътрудничество между 
трите основни бизнес линии на Еврохолд, ЕвроЛийз Ауто България се нареди на седмо място по 
пазарен дял в новогенерирания лизингов бизнес в сегмента на колите за първите шест месеца на 
2011 г.  

Дейността в Румъния и Македония е сравнително слаба, в сравнение с тази в България, където 
ЕвроЛийз Ауто е постигнал дял от 8.5% в новогенерирания лизингов бизнес за първите шест 
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месеца на 2011 г. Като цяло, на лизинговия пазар на Балканите му липсваше финансиране през 
2009 г. и понесе огромни увеличения в просрочията и отнеманията на активи.  

Повечето от компаниите предлагащи финансов лизинг станаха свидетели как обемите на нови 
сделки намаля заедно с по-трудните правила за кредитиране и по-строгите критерии за 
одобрение. Много от платежните планове трябваше да се отсрочат, заради увеличения брой 
проблемни клиенти. Освен това, отнетите коли трябваше да се продадат на безценица, 
обикновено под остатъчната им счетоводна стойност, което доведе до значителни загуби на 
лизинговите компании. Съгласно официалните данни, публикувани от БНБ, нетните вземания по 
лизингови договори намаляха с 14.6% през 2009 и с 19.2% през 2010 г.  

Нетни вземания по договори за лизинг             

(млн. BGN) 2001 - H1 2011
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Източник: БНБ, Българска Лизингова Асоциация  

 

Към 31 декември 2010 г. общия лизингов портфейл е в размер на 4,027 милиона, което 
представлява намаление от почти 19.2% или 953 милиона лв. в сравнение с 2009 г. Общият 
портфейл на българските лизингови компании като процент от БВП намалява през 2010 г. (до 
5.7% от 7.7% към края на 2009 г.).  

 

 

Активи и пасиви на лизинговите дружества

BGN '000 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011

АКТИВИ 6,299,364 5,185,226 4,979,438
Кредити 4,926,323 3,963,722 3,775,614
Ценни книжа, различни от акции 569 72 80
Акции и други капиталови инструменти 6,264 5,761 7,558
Други активи 1,366,208 1,215,671 1,196,186

ПАСИВИ 6,299,364 5,185,226 4,979,438
Кредити 5,630,336 4,499,395 4,159,385
Издадени дългови ценни книжа 65,717 41,989 27,004
Други пасиви 351,786 367,616 492,039
Собствен капитал 251,525 276,226 301,010

Брой дружества 65 68 92  
Източник: БНБ 

Към края на 2010 г. пасивите на лизинговите компании са в размер на 5,185 милиона лв. Те 
намаляват с 17.6% в сравнение с края на 2009 г. В структурата на пасивите кредитите доминират 
като техния дял намалява от 89.4% в края на 2009 г. до 86.7% в края на 2010 г. Общият размер 
на издадените дългови ценни книжа от лизинговите компании е 42 милиона лв. в края на 2010 г. 
Те намаляват с 36.1% в сравнение с края на 2009 г.  

Българският пазар е доминиран от банковите лизингови компании, които бяха много активни до 
края на 2008 г. Основните конкуренти на Евролийз Ауто България са:  
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Пазарен дял в колите и лекотоварните автомобили от общия портфейл за   

Q2 2011
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Източник: Българска Лизингова Асоциация  

Българския лизингов пазар остава силно концентриран: пазарния дял на двете най-големи 
лизингови компании (Интерлийз и Уникредит Лизинг) e 42.8% от общия лизингов портфейл към 
30.06.2011 г., на трите най-големи компании е 52.2% и на четирите най-големи е 61.5%.  

 

Описание на румънския лизингов пазар 

След силните години в периода 2000-2008 г., всички лизингови компании в Румъния се опитаха да 
променят целите, плановете и стратегиите си към новата икономическа реалност.  

Заради драстичния спад в автомобилния сектор и продажбата на автомобили в Румъния, най-
големите лизингови компании се опитаха да разработят нови продукти и бизнес в сектора на 
селското стопанство, оборудването, медицината и информационните технологии (финансиране на 
софтуер и хардуер).  

Заради липсата на нови одобрени кредити от банките, повечето от банковите лизингови компании 
оперират като банки и раздават кредити за дейности по продажба и обратно изкупуване на 
оборудване.  

Румънският пазар е по-развит, но е доминиран от банковите лизингови компании. Понастоящем 
няма нито една независима лизингова компания в първите 10 след колапса от 2009 г.  

Румънския лизингов пазар преживя значителен спад през 2009 г. след 10 години на растящ пазар 
с добри кредитни условия. Повечето компании спряха на кредитират напълно в резултат на 
драматичните загуби и предоговаряния на договори. През този период просрочията се увеличават 
драстично до около 20%. Отнеманията на активи (repossession) скочиха също и увеличения 
лихвен марж (заради стръмния спад на Euribor) не може да компенсира огромните загуби. 
Понастоящем, повечето компании са сериозно декапитализирани, търсейки нов капитал, който да 
поддържа баланса им.  

Лизинговия пазар в Румъния драстично намалява през последните години и обемите на 
новогенериран бизнес са сравними с тези от 2003-2004 г.:  
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Развитие на румънския лизингов пазар 2003-2010 (нов бизнес)
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Източник: Financial Companies Association in Romania – ALB 

Относно финансираните активи, делът на автомобилите в общия нов бизнес намалява от 70-80% 
през силните години до 63% през 2010 г. Делът на недвижимите имоти в общия бизнес се 
увеличава от 5-7% до 16% през 2010 г.: 
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Източник: Financial Companies Association in Romania – ALB 
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Относно типът лизингови компании, независимите такива са пред изчезване от пазара след три 
години зашеметяващи обеми.  
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Източник: Financial Companies Association in Romania – ALB 
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Източник: Financial Companies Association in Romania – ALB 

 

Описание на македонския лизингов пазар 

Като малък и доста затворен пазар Македония не е толкова негативно повлияна от финансовата 
криза. Финансовите институции не са спирали кредитирането, въпреки че са станали по-
консервативни и избирателни в техните одобрения.  

Македонският пазар е сравнително малък и слабо развит. Понастоящем банките все още предлагат 
кредити за коли, което ограничава възможността за бизнес за лизинговите компании. Въпреки 
това обаче, общата тенденция е банките да спрат да предлагат такива продукти, превръщайки 
лизинговите компании в основните играчи при финансирането на покупки на автомобили. 
Банковият сектор в страната като цяло е слабо развит и предлага място за значителен ръст в 
следващите години.  

Евролийз Ауто Македония е учредена през май 2008 г. и започва дейността си в края на 2008 г. На 
македонския пазар има само пет лизингови компании по това време (като MAK LEASE и TOTO 
Leasing вече не са осъществявали дейност).  

От тогава до сега броят на лизинговите компании се е увеличил. Основни играчи са Porsche 
Leasing, ELA MK, S Lesing, Leasing one, VBI bus leasing, Master Leasing и др.  

Понастоящем общият брой лизингови компании е девет, от които четири са собственост на банки: 
NLB, HYPO, EUROLIZING и  S Leasing. 

За краткия период на съществуване Евролийз Ауто Македония е установила отлични бизнес 
взаимоотношения с автодилърите в Скопие и предлага на клиентите цялостна услуга от бърз 
отговор по лизингови искания за финансиране до регистрация на автомобили и тяхната 
застраховка. Цялостна услуга с високо качество под един покрив е това, което компанията ще се 
опитва да дава на клиентите си.  

 

c. Автомобилен пазар 

Авто Юнион е концентрирала усилията си на българския пазар като е създала портфейл от 
автомобилни марки от средния сегмент. Не се очакват нови придобивания с големи размери в 
България в близко бъдеще, а по-скоро компанията е фокусирана върху оптимизирането на 
продажбите, постигайки стабилен ръст. Следващите стъпки в таргетирането на нови пазари 
включват придобиването на добре позиционирани дилъри в Румъния и Македония като 
предпочитаните цели ще бъдат компании, които продават марки вече в портфейла на Авто Юнион. 

Големите корпоративни клиенти са жизнено важна част от бизнеса на Авто Юнион като от тях 
произтичат значителна част от обемите на продажби на нови автомобили. Най-значителните 
клиенти на Авто Юнион са големи международни и национални компании като Кока-Кола, 
Каменица, Глобул, Виваком, Загорка, Нестле и др. Философията на Авто Юнион да изгради 
портфейл основно от марки от средния сегмент се превръща в едно от най-големите предимства, 
позволявайки на компанията да направи разширени оферти както на корпоративните, така и на 
индивидуалните клиенти. Авто Юнион има национално покритие на шоуруми и сервизи в най-
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големите градове на страната, предлагайки на корпоративните си клиенти бърза и конкурента 
услуга из цялата страна.  

На следващата схема е представено географското разпределение на шоурумите в страната: 

Renault • Nissan • DaciaRenault • Nissan • DaciaRenault • Nissan • DaciaRenault • Nissan • DaciaFiat • Fiat • Fiat • Fiat • LanciaLanciaLanciaLancia • Alfa• Alfa• Alfa• AlfaOpel • ChevroletOpel • ChevroletOpel • ChevroletOpel • ChevroletMazdaMazdaMazdaMazdaSaabSaabSaabSaabMaseratiMaseratiMaseratiMaseratiPiaggioPiaggioPiaggioPiaggio • • • • GileraGileraGileraGilera • • • • VespaVespaVespaVespa

Opel & ChevroletRenault/Dacia/NissanSaabFiat/Alfa /LanciaMaseratiMazda
Покритие на шоуруми (малък кръг – 1 шоурум; голям кръг – 2 
шоурума)

София В най-големите градове на България 
живее 70% от населението

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на сектора на продажби на автомобили в България 
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Източник: The European Automobile Manufacturers Association (ACEA) 

 

Българският автомобилен пазар е обречен на растеж, заради спада в новите регистрации, който е 
по-голям от Централна и Източна Европа, ниската гъстота на автомобили, стария и до голяма 
степен отживял и неефективен по отношение на разхода за гориво национален автопарк. 
Възстановяването на ръста на БВП заедно с подобряване на възможностите за кредитиране ще 
увеличават все повече националните продажби.   

Автопаркът в България е все още далеч от достигане на потенциала си – проникването на новите 
коли е все още доста ниско и средната възраст на автопарка е около 16 години. Исторически това 
е главно в резултат на големия брой на употребяваните коли, които се продават – около пет пъти 
повече отколкото новите коли. От една страна това е в резултат на сравнително ниската 
покупателна способност, но от друга страна това създава възможност за растеж на пазара на нови 
коли веднага след като икономиката започне да расте и след като по-строги регулаторни рамки се 
въведат, което би ограничило вноса и регистрацията на високо емисионните стари коли и би 
въвело стандарти за минимална безопасност и ефективност по отношение на разхода на гориво. 
Бизнесът с нови коли в България беше свидетел на двуцифрен ръст всяка година между 1997 и 
2007 г., но световната рецесия през 2008 г. обърна тази тенденция и пазарът се срина с повече от 
50% през 2009 г. и повече от 25% през 2010 г. За първите шест месеца на 2011 г. се наблюдава 
увеличение на продажбите на автомобили с 20%.  

Авто Юнион успя да се представи по-добре от пазара през 2010 г., като продажбите намаляха 
само с 26.2% срещу 38.6% за целия пазар, което доведе до увеличение на пазарния му дял до 
13.1%. Пазарът през 2010 г. се доминираше от продажби към индивидуални клиенти, тъй като 
икономическият застой попречи на продажбите на лекотоварни автомобили и камиони към 
корпоративни клиенти. 

Към края на 2010 г. и първата половина на 2011 г. пазарът на нови автомобили бележи ръст, 
който дава началото на постепенно възстановяване. 

През първото шестмесечие на 2011 г. автомобилният пазар в България бележи ръст от около 
12.5% спрямо същия период от 2010 г. като продажбите на автомобилните компании от Авто 
Юнион запазват своя пазарен дял. 

За периода от началото на текущата година до края на юни 2011 г. компаниите от Авто Юнион  
реализират приходи от продажбата на автомобили и ремонтни услуги в размер на 47.5 млн. лв., 
което свидетелства за трайно възстановяване на автомобилния сектор. 

Нетната загуба на компаниите от Авто Юнион за периода до 30 юни 2011 г. намалява с около 40% 
в сравнение с отчетената загуба за съпоставимия период на миналата година. Постигнатият добър 
резултат  е вследствие на подобрения марж и оптимизиране на разходите. 

През тази година прогнозите са ръстът на пазара да се запази като цяло с изключение на първата 
половина на 2012 г., когато се очаква да има лек спад с около 5% като ефект от очакваните 
промени в Закона за ДДС относно правото на данъчен кредит за МПС и ограничаването на износа 
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на автомобили (реекспорт). За второто полугодие на 2012 г. очакванията са за устойчив ръст от 
8%-10% на годишна база за следващите 3 години. 

Българския пазар на леки и лекотоватни автомобили
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* Данните за 2002 и 2003 г. са за общия автомобилен пазар (вкл. Мотоциклети, автобуси и камиони). 

Източник: Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) 

Авто Юнион завърши 2010 г. като безспорен пазарен лидер с пазарен дял от 12.3% в сектора на 
продажби на нови коли в България и зае първо място, като изпревари най-големите си конкуренти 
Тойота Балканс (Toyota и Lexus), Мото Пфое (Ford, Volvo, Range Rover и Jaguar) и Порше България 
(VW и Audi).  

Понастоящем Авто Юнион запазва пазарния си дял през първите шест месеца на 2011 г. като 
заема втора позиция с 12.3% пазарен дял (от началото на 2011 г.) с общо продадени 1,270 броя 
автомобили. Целта до края на годината е пазарният дял да достигне около 13.5% и даже да 
продължи да се качва и в следващите периоди.  

Продажби на коли в България през 2010 г.
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Други

 
Източник: Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) 

Основните конкуренти на българския пазар използват малко по-различен бизнес модел отколкото 
Авто Юнион, като те концентрират бизнеса си на свързани марки както Тойота Балканс 
(Toyota+Lexus) с пазарен дял 10.4%, Мото Пфое (Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover) – 10.4% пазарен 
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дял и Порше България (VW+Audi) – 10.9% пазарен дял към 30.06.2011 г. Има само още един 
конкурент, който предлага множество марки и използва подобен модел – Балкан Стар, 
официалния вносител на Mercedes Benz, Mitsubishi, Chrysler, Dodge, и Jeep и е също така дилър на 
Renault и Dacia. Въпреки това пазарния дял на Балкан Стар е около 5%.  

Автомобилният пазар няма правни или административни бариери за навлизане, но все пак изисква 
големи инвестиции в инфраструктура, оборотен капитал и материални запаси. Последните две 
години доказаха, че доходност се постига след като е постигнато критичното ниво на продажби, 
което е трудно постижимо за регионалните играчи, особено в днешната среда на свиващи се 
продажби и много капризни клиенти. Пазарът се доминира и ще продължава да се доминира от 
най-големите и интегрирани играчи, които предлагат много марки и ще бъде много трудно нови 
играчи да заема техните позиции и да развият собствена мрежа за продажби.  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Икономическа група 

Емитентът е холдинг и заедно с дъщерните си компании образува икономическа група. 
Структурата на Групата към датата на проспекта, заедно със всички дружества в нея е 
представена на графиката по-долу. В същото време Еврохолд България АД е част от Групата на 
мажоритарния си акционер Старком Холдинг АД. Еврохолд България АД е единственото дружество, 
в което Старком Холдинг АД има пряко участие. От своя страна, Старком Холдинг АД се 
контролира от физически лица, описани подробно в т. ХІХ „Мажоритарни акционери”.  

 

 

 

 

 

Застраховане и здравноосигуряване 

 Страна на 
регистрация 

Основна дейност % на участие в основния капитал 

Евроинс Иншурънс Груп АД България Придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и 

чуждестранни дружества 

Дружеството развива активна 
дейност в България, Румъния и 

Македония 

Еврохолд България – 80.82% 

Базилдон Холдинг С.а.р.л. Люксембург – 
19.18% 

Промяната на акционерната структура е 
отразена в книга на акционерите на ЕИГ. 
След съгласуване на промени в Устава, 
промяната в правната форма ще бъде 
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отразена и в Търговския Регистър 

ЗД ЕВРОИНС АД 

 

България 

 

застрахователни услуги Евроинс Иншурънс Груп – 77.22% 

ЕВРОИНС РУМЪНИЯ  

 

Румъния застрахователни услуги Евроинс Иншурънс Груп – 90.45% 

ЕВРОИНС ОСИГУРЯВАНЕ АД Македония застрахователни услуги Евроинс Иншурънс Груп – 91.39% 

ИНТЕР СИГОРТА Турция застрахователни услуги Евроинс Иншурънс Груп – 90.75% 

ЕВРОИНС ЗДРАВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД  
България доброволно здравно осигуряване Евроинс Иншурънс Груп – 100% 

 

 

Лизинг на автомобили    

Страна на 
регистрация 

Основна дейност % на участие в основния капитал 

БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В. ХОЛАНДИЯ 
управление на участия, финансов 

лизинг 
Еврохолд България АД – 100% 

БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б.В. ХОЛАНДИЯ  

управление на участия, финансов 
лизинг 

Дружеството развива дейност в 
България, Румъния, Македония, 

Сърбия 

БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В. – 100% 

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД България финансов лизинг БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б.В. – 100% 

ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ АД България финансов лизинг Евролийз Ауто ЕАД – 51% 

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ФИНАНС 

ЕООД 
България финансов лизинг Евролийз Ауто ЕАД – 100% 

ЕВРОЛИЙЗ АУТО РУМЪНИЯ Румъния финансов лизинг БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б.В. – 74.93% 

ЕВРОЛИЙЗ АУТО СКОПИЕ Македония финансов лизинг БГ Аутолийз Груп Б.В. – 100% 

 

 

Финансови услуги    

Страна на 
регистрация 

Основна дейност % на участие в основния капитал 

ЕВРО-ФИНАНС АД България 
Предоставяне и извършване на 

инвестиционни услуги и дейности в 
страната и чужбина 

Еврохолд България АД – 99.99% 

ЗД Евроинс АД – 0.01% 

Еуросис ЕООД България Софтуерни услуги ЕВРО-ФИНАНС АД – 100% 
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Продажба на 
автомобили 

   

Страна на 
регистрация 

Основна дейност % на участие в основния капитал 

АВТО ЮНИОН АД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Еврохолд България АД – 99.98% 

НИСАН СОФИЯ ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 100% 

БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД България 
внос, продажба и сервиз на 

автомобили 
Авто Юнион АД – 100% 

БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД България 
внос, продажба и сервиз на 

автомобили 
Авто Юнион АД – 100% 

КАРГОЕКСПРЕС ИМОТИ ЕАД България 
внос, продажба и сервиз на 

автомобили 
БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД – 100% 

СТАР МОТОРС ЕООД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 100% 

АУТО ИТАЛИЯ ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 100% 

ИТА ЛИЗИНГ ЕООД България лизинг на превозни средства Ауто Италия АД – 100% 

МИЛАНО МОТОРС ЕАД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 100% 

ГРАНСПОРТ АУТО ЕООД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 100% 

СКАНДИНАВИЯ МОТОРС  АД България внос, продажба и сервиз на 
автомобили 

Авто Юнион АД – 99.54% 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ – 0.46% 

ЕВРОЛИЙЗ РЕНТ А КАР ЕООД България отдаване под наем автомобили Авто Юнион АД – 100% 

ЕСПАС АУТО ЕООД България 
внос, продажба и сервиз на 

автомобили 
Авто Юнион АД – 100% 

АУТОПЛАЗА ЕАД България продажба на автомобили Авто Юнион АД – 100% 

Евротрък ЕООД България продажба на автомобили Авто Юнион АД – 100% 

Ауто 1 ООД България продажба на резервни части Авто Юнион АД – 51% 

 

 

 

Недвижими имоти    

Страна на 
регистрация 

Основна дейност % на участие в основния капитал 

ЕВРОХОЛД ИМОТИ ЕООД България 
отдаване под наем на собствени 

недвижими имоти Еврохолд България АД – 100% 

ЕВРОХОЛД ИМОТИ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО ЕООД 
България 

строителна дейност, управление и 
разпореждане с недвижими имоти Еврохолд имоти ЕООД – 100% 

АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС 

ЕООД 
България 

управление и разпореждане с 
недвижими имоти 

Авто Юнион АД – 100% 

 

След датата на междинния отчетен период първо шестмесечие на 2011 г. е настъпило важно 
обстоятелство за две от дъщерните на Авто Юнион АД компании. На 01.09.2011 г. Търговският 
регистър при Агенцията по вписванията вписа преобразуване чрез вливане на „Булвария Рент а 
Кар” ЕООД в „Евролийз Рент а Кар” ЕООД, съответно представители на Avis и Budget в България. В 
следствие на вливането цялото имущество на „Булвария Рент а Кар” ЕООД премина към „Евролийз 
Рент а Кар” ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество 
се прекрати без ликвидация. 

Основната цел на това преструктуриране е постигане на по-добра сегментация на пазара, което 
ще доведе до повишаване нивото на обслужване и удовлетвореност на клиентите. Това е 
предпоставка за затвърждаване на пазарните позиции на Avis и Budget в България и увеличаване 
на пазарния им дял. Чрез обединяването на двете компании се постига оптимизиране на 
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ресурсите, редуциране на разходите за наеми и оптимално използване на автопарка. Очакваното 
намаление на общите разходи е в размер на около 500 хиляди лева годишно. 

На 06 август 2011 г . автомобилмият подхолдинг Авто Юнион придоби 51%, представляващи 5,100 
дяла от капитала на „Ауто 1” ООД с номинална стойност от 100 лева всеки. Дружеството „Ауто 1” 
ООД е с основна дейност внос и продажба на резервни части за автомобили. С направената 
инвестиция Авто Юнион АД допълва и подпомага сервизната си дейност, като основен източник на 
рентабилност. 

На 29 юли 2011 г. Авто Юнион стана едноличен собственик на 100% от Нисан София АД, като 
придоби миноритарния дял от 2%, представляващи 43 584 броя акции с номинална стойност 1 лев 
всяка една. Промяната в правната форма на Нисан София ЕАД е вписана в Търговския регистър 
при Агенцията по вписванията на 15.08.2011 г. 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
155

VI. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 

През последните финансови години дълготрайните материални активи на дружествата в Групата 
Еврохолд бележат значителен ръст.  

 

Структура на ДМА на консолидирана база 

ПОКАЗАТЕЛ 
(хил. лв.) 

Отчетен период 

2008 2009 Ръст 2010 Ръст 30.6.2010  30.6.2011 Ръст* 

Земи (терени) 6,101 5,103 -16.36% 3,580   -29.85% 5,319 4,183 16.84% 

Сгради и конструкции 15,859 16,067 1.31% 3,671   -77.15% 18,656 2,805 -23.59% 

Машини и оборудване 5,081 5,894 16.00% 1,851   -68.60% 5,556 1,518 -17.99% 

Съоръжения 530 1,599 201.70% 4   -99.75% 1,494 4 0.00% 

Транспортни средства 12,997 23,752 82.75% 23,047   -2.97% 25,162 25,420 10.30% 

Стопански инвентар 1,535 2,374 54.66% 1,782   -24.94% 2,356 1,589 -10.83% 

Разходи за придобиване на ДМА 1,536 7,178 367.32% 1,551   -78.39% 5,168 1,663 7.22% 

Други 1,552 1,570 1.16% 217   -86.18% 498 202 -6.91% 

Инвестиционни имоти 11,440 22,451 96.25% 22,967   2.30% 22,463 24,818 8.06% 

Общо ДМА 56,631 85,988 51.84% 58,670   -31.77% 86,672 62,202 6.02% 

*Ръстът на балансовите позиции за периода завършващ на 30.06.2011 г. е изчислен спрямо стойностите към 31.12.2010 г. 

Размерът на дълготрайните материални активи бележи общ ръст към края на 2009 г. от 51.84% 
спрямо 2008 г. Най-голям дял в стойностно изражение е увеличението на транспортните средства 
и инвестиционните имоти, което е следствие от придобиването на Авто Юнион АД. Към 31.12.2010 
г. се наблюдава спад на ДМА в размер на 31.77% спрямо 2009 г. в резултат на продажбата на 
нестратегическите дъщерни дружества. Към последния отчетен период – първо шестмесечие на 
2011 г. ДМА бележат ръст от 6%. 

От датата на изготвяне на последния междинен консолидиран финансов отчет до 19.09.2011 г. 
Групата не е инвестирала в покупката на съществени дълготрайни активи, като извършените през 
този период инвестиции са незначителни по своя вид и характер. 

Групата има планове за придобиване на нови дълготрайни материални активи на значителна 
стойност свързани с дейността на автомобилния подхолдинг. Автомобилният подхолдинг има 
намерение за придобиване на нови сервизни центрове като основен източник на рентабилност 
поради ниските маржове при продажбата на нови автомобили в настоящата пазарна ситуация. 
Тези намерения не представляват инвестиционен ангажимент и капиталово са обвързани с 
успешното приключване на подписката по увеличение на капитала на Еврохолд България АД.  

Групата не предвижда придобиване на значителни по стойност ДМА, свързани с дейността на 
застрахователния и лизингов подхолдинги, както и с дейността на дружествата от направление 
недвижими имоти и Евро-Финанс АД. 

Върху дълготрайните материални активи на Еврохолд България АД няма наложени тежести. 
Съществуват тежести върху част от дълготрайните активи на дъщерните дружествата в холдинга. 
Те са учредени във връзка с използването на различни форми за финансиране на основната им 
дейност като банкови заеми, облигационни заеми, банкови гаранции и други. 

Като по-значителни по размер могат да бъдат определени следните тежести: 

♦ Евролийз Ауто EАД – всички вземания на дружеството по лизингови договори са 
предоставени като обезпечение по кредитите, получени за финансиране на лизингови 
договори, както и на петте облигационни заема на дружеството. Общия размер на 
задълженията по кредити на Евролийз Ауто е в размер на 41,5 милиона евро, а на 
задълженията по облигационни емисии е в размер на 12,25 милиона евро; 

♦ Авто Юнион Пропъртис EOOД – ипотека върху земя в Люлин за обезпечаване на  оборотен 
кредит от Уникредит Булбанк отпуснат на Гранспорт Ауто ЕООД в размер на 400 хил. евро. 
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♦ Авто Юнион Пропъртис EOOД – ипотека върху земя в Пловдив за обезпечаване на оборотен 
кредит от Уникредит Булбанк отпуснат на Еврохолд България АД за финансиране на 
лизингови договори на Евролийз Ауто EАД в размер на 10 млн. евро. 

♦ Авто Юнион Пропъртис EOOД – ипотека върху земя в Бургас за обезпечаване на оборотен 
кредит от Уникредит Булбанк отпуснат на Евролийз Ауто EАД в размер на 1 млн. евро. 

♦ Авто Юнион Пропъртис EOOД – ипотека върху земя в София, с. Горни Лозен за 
обезпечаване на оборотен кредит от KBC Банк отпуснат на Евролийз Ауто EAД в размер на 
1 млн. евро.  

♦ Булвария Холдинг ЕАД – ипотека върху сгради в София, кв. Люлин за обезпечаване на 
оборотен кредит от Уникредит Булбанк отпуснат на Авто Юнион АД в размер на 7.2 млн. 
евро. 

♦ Булвария Варна ЕООД – ипотека върху земя и сгради в София, кв. Люлин за обезпечаване 
на оборотен кредит от Уникредит Булбанк отпуснат на Авто Юнион АД в размер на 7.2 млн. 
евро. 

В дейността на Емитента не съществуват екологични въпроси, които биха могли да окажат влияние 
върху използването на активите. 
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VII. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 

1. Данни на консолидирана база  

 

Важна бележка: 

В годишните одитирани консолидирани отчети на Еврохолд България АД за 2010 г. е извършена 
промяна в начина на представяне на приходите и разходите по метода по функционално 
предназначение. Представената в същия отчет съпоставима информация за 2009 г. е 
прекласифицирана съобразно основните групи приходи и разходи на застрахователната, 
лизинговата и автомобилната група, на основните групи приходи и разходи на дейността на 
финансово-инвестиционни услуги, инвестиционни имоти и на дружеството-майка. През 2010 г. 
Еврохолд България АД продаде нестратегическите си инвестиции от производствената си дейност, 
в резултат на което нетният резултат от приходите и разходите на производствените дружества за 
2009 г. са прекласифицирани в ред нетен резултат от преустановена дейност. За съпоставимост на 
консолидираната историческа финансова информация, предоставена в настоящия Проспект, 
данните от годишните одитирани финансови отчети за 2008 г. също са прекласифицирани по 
метода по функционално предназначение на приходите и разходите и са показани в допълнителна 
колона указана със символ „*”. 

 

Финансово състояние 
Динамика на активите на консолидирана база 

АКТИВИ 

(хил. лв.) 
2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011  

Вземания (текущи и нетекущи) 258,666            264,288            240,146   250,611 237,511 

Дълготрайни материални активи 56,631 85,988 58,670 86,672 62,202 

Дълготрайни нематериални активи 1,002 2,752 2,966 2,474 2,766 

Финансови активи 117,143              47,434              64,694   52,837 72,021 

Материални запаси            26,210              38,628              23,271   37,502 21,878 

Търговска репутация          175,165            177,635            176,792   177,631 176,792 

Други активи 11,096   6,051   6,089   5,954 7,866 

Парични средства            59,845              45,348              31,282   45,068 33,814 

ОБЩО АКТИВИ 705,758 668,124     603,910   658,749 614,850 

 

 

 

Структура на активите за 2010, %

Вземания - 40%

ДМА - 10%

ДНМА - 0%

Финансови активи - 11%

Материални запаси - 4%

Търговска репутация - 29%

Други активи - 1%

Парични средства - 5%

Структура на активите за H1 2011, %

Вземания - 39%

ДМА - 10%

ДНМА - 0%

Финансови активи - 12%

Материални запаси - 4%

Търговска репутация - 29%

Други активи - 1%

Парични средства - 5%

 

 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
158

Консолидираните активи през 2010 г. намаляват с 9,61% спрямо 2009 г. Най-голям дял в общата 
сума на намалението заемат дълготрайните материални активи, които намаляват с 31,8%, и 
вземанията, които намаляват с 9,1%.  

През текущия междинен отчетен период структурата на активите почти запазва разпределението 
си спрямо 2010 г., като се наблюдава ръст от 11,33% във финансовите активи, спад от 6% в дела 
на материалните запаси и 8,1% ръст в дела на паричните средства. Към 30.06.2011 г. общата сума 
на консолидираните активи се увеличава незначително спрямо 31.12.2010 г., което в абсолютна 
стойност е в размер на 10,940 хил. лв. 
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В структурата на нетекущите активи преобладават сгради и конструкции, както инвестиционни 
имоти и транспортни средства. През последните години съществено нараства делът на 
транспортните средства като важен актив на рент-а-кар компанията. През 2009 г. делът на 
транспортните средства нараства и в резултат на придобиването на автомобилните и рент-а-кар 
компаниите на Авто Юнион АД. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2008 2009 2010 30.6.2011

Структура на материалните запаси, хил. лв.

Незавършено производство

Стоки

Продукция

Материали

 
Размерът на материалните запаси се увеличава значително през 2008 и 2009 г., вследствие на 
придобиванията на автомобилни дилъри и увеличаване на производството и асортимента на 
производственото предприятие Етропал АД. През 2010 г. в резултат на продажбата на 
производственото направление на Групата материалните запаси рязко спадат. През последните 
два отчетни периода структурата на материалните запаси се запазва относително постоянна.  
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Според последния изготвен консолидиран отчет на дружеството към 30.06.2011 г. вземанията са в 
размер на 237,511 хил. лв. От тях най-голям дял заемат вземанията по застраховане и здравно-
осигуряване, които са в размер на 88,313 хил. лв. следвани от вземанията по финансов лизинг, 
които към 30.06.2011 г. са на стойност 81,168 хил. лв. 

 

Динамика на пасивите на консолидирана база 

ПАСИВИ 

(хил. лв.) 
2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

Собствен капитал 175,674   174,105   155,034   171,438 190,451 

Малцинствено участие 12,742   55,703   52,270   55,022 52,333 

Заеми 227,628   171,815   144,628   152,497 141,492 

Задължения по облигационни заеми 77,601   63,267   33,580   59,075 24,813 

Търговски, презастрахователни и други задължения 21,455   30,766   16,768   40,118 17,188 

Застрахователни резерви 110,868   117,573   126,339   121,460 124,914 

Пасиви по отсрочени данъци 14,088   13,363   13,211   13,355 13,210 

Други задължения (текущи и нетекущи) 65,702   41,532   62,080   45,784 50,449 

ОБЩО ПАСИВИ 705,758 668,124 603,910   658,749 614,850 
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Структура на пасиви и собствен 
капитал за 2010, %

Собствен капитал - (26%)

Малцинствено участие - (9%)

Заеми - (24%)

Задължения по облигационни 

заеми - (6%)

Търговски и други задължения -

(3%)

Застрахователни резерви - (21%)

Пасиви по отсрочени данъци -

(2%)

Други задължения - (10%)

Структура на пасиви и собствен 
капитал за H1 2011, %

Собствен капитал - (31%)

Малцинствено участие - (9%)

Заеми - (23%)

Задължения по облигационни 

заеми - (4%)

Търговски и други задължения -

(3%)

Застрахователни резерви - (20%)

Пасиви по отсрочени данъци -

(2%)

Други задължения - (8%)

 

 

В резултат на приключилото увеличение на капитала на Еврохолд България АД през второ 
тримесечие на 2011 г. консолидирания собствен капитал нараства с 35,417 хил. лв., като достига 
190,451 хил. лв. спрямо 155,034 хил. лв. към края на 2010 г. Към 30.06.2011 г. се наблюдава ръст 
от близо 2% на общата сума на пасивите. Към този период съотношението „Пасиви/Собствен 
капитал” е 0.86 докато към 31.12.2010 г. това съотношение е в рамките на 1.13.  

Най-голям дял в структурата на пасивите заемат заемите към банкови институции и облигационни 
заеми, като те представляват 27% от общия размер на капитала и привлечените средства, за 
сравнение към края на 2010 г. заемите са заемали 30%. Намалението в дела от 3% в абсолютни 
стойности представлява изплатени през първо шестмесечие на 2011 г. заеми в размер на 11,903 
хил. лв. 

На второ място в структурата на пасивите се нареждат застрахователните резерви, които заемат 
20%, и са относително постоянни през последните отчетни периоди.   

Към 30.06.2011 г. значително изменение в абсолютна стойност с 11,631 хил. лв. се наблюдава при 
другите задължения, които намаляват с 18.7%, като през 2010 г. те достигат до 62,080 хил. лв., а 
през първо шестмесечие на 2011 г. намаляват до 50,449 хил. лв.  
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Основна част от задължения по заеми се формира от оперативната необходимост от средства на 
лизинговата дейност. Дружеството майка също заема значителен дял от задълженията по заеми, 
средствата от които се ползват за покриване на текущата необходимост от парични средства на 
цялата Група. 
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Другата част от заемните средства на Групата – облигационните заеми към 30.06.2011 г. е изцяло 
свързана с дейността на лизинговите дружества. През разглежданите периоди общата сума на 
задълженията по облигационни заеми намалява от 77,601 хил. лв. на 24,813 хил. лв. като 
подробна информация за емисиите и датите на падеж може да бъде видяна по-долу в т. IХ.3. 

Нужди от заеми и структура на финансиране 

  

Анализ на приходите и разходите 

Консолидираните приходи и разходи на Еврохолд България АД се формират от отделните 
направления на холдинга, както и от дейността на дружеството-майка, свързана с придобиване  и  
управление  на участия  и  финансиране  на свързани  предприятия. За разглежданите периоди от 
2008 г. до 30.06.2011 г. в таблиците по-долу са представени консолидираните приходи и разходи 
на Групата Еврохолд структурирани по видове дейности. 

 

Структура на приходите на консолидирана база: 

Приходи на 
направления 

2008 2008* 2009* 2010 H1 2010 H1 2011 

(хил. лв.) хил. лв. хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял 

Приходи от 
оперативна 
дейност 

              

        

Приходи от 
застраховане 

227,120 231,915 56.24%259,954 63.12% 269,822 63.20% 135,435 65.62% 111,737 62.04% 

Приходи от 
автомобилна 
дейност 

89,293 87,119 21.13% 89,064 21.62% 102,979 24.12% 46,234 22.40% 49,478 27.47% 

Приходи от 
лизингова дейност 

16,042 16,042 3.89% 17,794 4.32% 14,293 3.35% 7,034 3.41% 6,349 3.53% 

Приходи от 
финансово-
инвестиционна 
дейност 

12,549 12,549 3.04% 10,036 2.44% 9,822 2.30% 4,287 2.08% 7,098 3.94% 

Приходи от 
дейността на 
дружеството майка 

39,174 39,071 9.48% 13,715 3.33% 14,187 3.32% 358 0.17% 4,344 2.41% 

Приходи от услуги с 
недвижими имоти 

2,389 2,182 0.53% 1,012 0.25% 3,547 0.83% 404 0.20% 814 0.45% 
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Общо приходи от 
оперативна 
дейност 

386,567 388,878 94.31%391,575 95.07% 414,650 97.12% 193,752 93.87% 179,820 99.84%

Финансови приходи 5,138 214 0.05% 353 0.09% 87 0.02% 2 0.00% 261 0.14% 

Други приходи** - 207 0.05% 337 0.08% 89 0.02% - 0.00% 30 0.02% 

Дял от нетната 
печалба на 
асоциирани 
предприятия** 

561 561 0.14% 560 0.14% 1302 0.30% 420 0.20% - 0.00% 

Положителни 
ефекти от валутни 
операции** 

- 20 0.00% 8 0.00% 4 0.00% - 0.00% - 0.00% 

Преустановени 
дейности 

             

Приходи от 
продажба на 
продукция** 

20,080 22,466 5.45% 19,030 4.62% 10,810 2.53% 12,225 5.92% - 0.00% 

Общо приходи 412,346 412,346 100% 411,863 100% 426,942 100% 206,399 100% 180,111 100% 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 157 

**Сумите са показани разгърнато на база бележка „Други приходи/разходи”,”Дял от нетния резултат на асоциирани 
предприятия”, „Ефекти от валутни операции” и „Нетен резултат от преустановена дейност”/”Приходи от продажба на 
продукция” в консолидираните финансови отчети на Еврохолд България АД 

 

Структура на приходите за H1 2010, %

Застраховане и здравноосигуряване -

65.62%
Продажба на автомобили - 22.4%

Лизингова дейност - 3.41%

Финансово-инвестиционна дейност -

2.08%
Приходи на дружеството-майка - 0.17%

Недвижими имоти - 0.2%

Финансови приходи - 0%

Други приходи - 0%

Дял от печалбата на асоциирани 

предприятия - 0.2%
Ефекти от валутни операции - 0%

Продажби на продукция - 5.92%

Структура на приходите за H1 2011, %

Застраховане и здравноосигуряване -

62.04%
Продажба на автомобили - 27.47%

Лизингова дейност - 3.53%

Финансово-инвестиционна дейност -

3.94%
Приходи на дружеството-майка - 2.41%

Недвижими имоти - 0.45%

Финансови приходи - 0.14%

Други приходи - 0.02%

Дял от печалбата на асоциирани 

предприятия - 0%
Ефекти от валутни операции - 0%

Продажби на продукция - 0%

 

 

В структурата на приходите и разходите най-голям дял принадлежи на застрахователната и 
здравноосигурителната дейност. В представените периоди делът й до 2010 г. постепенно 
нараства, като към 30.06.2011 г. е на ниво от 62.04% от приходите и 55.26% от разходите на 
холдинга. Продажбата на автомобили е вторият по големина дял от приходите и разходите, като 
към 30.06.2011 г. приходите от продажби на автомобили са 27.47%, а съответно себестойността 
на продадените автомобили е 21.39%. Делът на приходите и разходите от лизинговата дейност 
постепенно намалява през разглежданите периоди, като към 30.06.2011 г. достигат до 3.53% от 
приходите и съответно 0.30% от разходите на Групата. Финансово-инвестиционната дейност 
отбелязва ръст към 30.06.2011 г., като приходите й са в размер на 3.94%, а разходите заемат дял 
от 3.47%.  

 

Структура на приходите на консолидирана база на географски райони: 

Географски 
райони 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял 

България 285,572 69.26% 242,681 58.92% 243,899 57.13% 115,987 56.20% 108,534 60.26% 

Румъния 113,877 27.62% 154,889 37.61% 166,790 39.07% 82,907 40.17% 63,938 35.50% 

Македония 12,897 3.13% 14,293 3.47% 16,253 3.81% 7,505 3.64% 7,639 4.24% 

Общо приходи 412,346 100% 411,863 100% 426,942 100% 206,399 100% 180,111 100% 
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Приходите и разходите на дружеството нарастват с относително еднакъв темп, което се дължи на 
последователността на дружествата от Групата и следването на политика на увеличаване на обема 
на продажбите, а не на увеличаването на маржа между покупната и продажната цена.  

 

Структура на разходите на консолидирана база: 

Разходи по 
направления 

2008 2008* 2009* 2010 H1 2010 H1 2011 

(хил. лв.) хил. лв. хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял 

Разходи за 
оперативна 
дейност 

              

        

Разходи за 
застраховане 

247,398   256,234 62.77% 236,862   57.40%248,030   58.21% 119,854 56.66% 99,726 55.26% 

Отчетна стойност 
на продадени 
автомобили и 
резервни части 

85,180    74,648 18.29% 59,645    14.45%72,091    16.92% 35,173 16.63% 38,604 21.39% 

Финансови разходи 
на лизингова 
дейност 

18,324    12,890 3.16% 11,611    2.81% 11,734    2.75% 1,312 0.62% 539 0.30% 

Финансови разходи 
на финансово-
инвестиционна 
дейност 

10,587    10,587 2.59% 8,143    1.97% 8,243    1.93% 3,636 1.72% 6,263 3.47% 

Финансови разходи 
от дейността на 
дружеството майка 

7,399    5,537 1.36% 10,059    2.44% 8,032    1.89% 37 0.02% 16 0.01% 

Общо разходи за 
оперативна 
дейност 

368,888   359,896 88.16% 326,320   79.08%348,130   81.70% 160,012 75.65% 145,148 80.42%

Други разходи** 2,552 256 0.06% 1,166 0.28% 1,381 0.32% 467 0.22% 329 0.18% 

Административни 
разходи 

8,716    22,232 5.45% 61,498    14.90%61,732    14.49% 32,826 15.52% 27,305 15.13% 

Финансови разходи 9,657    2,010 0.49% 3,379    0.82% 3,437    0.81% 7,475 3.53% 7,538 4.18% 

Дял от нетната 
загуба на 
асоциирани 
предприятия** 

- - 0.00% - 0.00% 230 0.05% - 0.00% 156 0.09% 

Отрицателни 
ефекти от валутни 
операции** 

- 42 0.01% 132 0.03% 15 0.00% 9 0.00% 6 0.00% 

Разходи за данъци 204 160 0.04% 620 0.15% 7 0.00% 0 0.00% - 0.00% 

Преустановени 
дейности 

                   

Продажби на 
продукция** 

 18,205    23,626 5.79%  19,527    4.73% 11,152    2.62% 10,729 5.07% - 0.00% 

Общо разходи 408,222 408,222 100% 412,642 100% 426,084 100% 211,518 100% 180,482 100% 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 157 

*Сумите са на база бележките в консолидираните финансови отчети на Еврохолд България АД 

**Сумите са показани разгърнато на база бележка „Други приходи/разходи”,”Дял от нетния резултат на асоциирани 
предприятия”, „Ефекти от валутни операции” и „Нетен резултат от преустановена дейност”/”Разходи от продажба на 
продукция” в консолидираните финансови отчети на Еврохолд България АД 
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Структура на разходите за H1 2010, %

Застраховане и здравноосигуряване -

56.66%
Себестойност на продадени 

автомобили - 16.63%
Финансови разходи на лизингова 

дейност - 0.62%
Финансови разходи на финансово-

инвестиционна дейност - 1.72%
Финансови разходи на дружеството-

майка - 0.02%
Други разходи - 0.22%

Административни разходи - 15.52%

Финансови разходи - 3.53%

Дял от загубата на асоциирани 

предприятия - 0%
Ефекти от валутни операции - 0%

Разходи за данъци - 0%

Структура на разходите за H1 2011, %

Застраховане и здравноосигуряване -

55.26%
Себестойност на продадени 

автомобили - 21.39%
Финансови разходи на лизингова 

дейност - 0.3%
Финансови разходи на финансово-

инвестиционна дейност - 3.47%
Финансови разходи на дружеството-

майка - 0.01%
Други разходи - 0.18%

Административни разходи - 15.13%

Финансови разходи - 4.18%

Дял от загубата на асоциирани 

предприятия - 0.09%
Ефекти от валутни операции - 0%

Разходи за данъци - 0%

 

Структурата на разходите по икономически елементи са представени в следващата таблица. В 
сумата на другите разходи са включени балансовите стойности на продадените активи и услуги, 
най-съществена част, от които се дължи на стойностите на продадените автомобили, както и 
разходите по застрахователни операции. 

 

Структура на  разходите по икономически елементи на консолидирана база: 

Разходи по 
икономически 

елементи (хил. лв.) 
* 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял хил. лв. дял 

Материали 15,073 4.15% 12,328 3.34% 9,730   2.48% 8,234 4.15% 1,963 1.19% 

Външни услуги 34,570 9.51% 65,758 17.81% 68,496   17.45% 26,268 13.23% 31,275 18.97% 

Амортизации 6,438 1.77% 9,422 2.55% 10,003   2.55% 5,245 2.64% 3,964 2.40% 

Възнаграждения 23,159 6.37% 26,352 7.14% 27,286   6.95% 11,780 5.93% 13,268 8.05% 

Осигуровки 5,114 1.41% 5,262 1.43% 3,076   0.78% 2,336 1.18% 1,607 0.97% 

Други 279,161 76.79% 250,009 67.73% 273,921   69.79% 144,643 72.87% 112,801 68.41% 

Общо 363,515 100,0 % 369,131 100,0 % 392,512   100% 198,505 100% 164,878 100% 

 

Нетна печалба 

Консолидираните резултати от дейността на Групата Еврохолд България АД разглеждаме в 
няколко направления: абсолютно и относително увеличение на пазарния дял, ръст на приходите 
от продажби, подобряване на рентабилността и ръст на нетната печалба. Тенденциите на 
развитието на пазарите и пазарния дял на компанията са подробно разгледани по-горе в 
настоящия документ. 

Печалба преди данъци на консолидирана база по дейности: 

Печалба по направления * 

(хил. лв.) 

2008* 2009* 2010  H1 2010 H1 2011 

Застраховане и здравноосигуряване -33,003   -5,903   -4,504   -1,220 -385 

Автомобилен сектор 2,064   3,000   665   -2,884 -999 

Лизингова дейност 581   3,200   366   1,088 133 

Финансово-инвестиционна дейност 275   289   768   168 252 

Дейността на дружеството майка 24,475   2,613             3,978   -3,257 1512 

Недвижими имоти -66   -317   233   -809 -590 

Печалба пред данъци от продължаваща 
дейност 

-5,674   2,882             1,506   -6,914 -77 

Производствена дейност -50   100   -340   1,635 0 

Печалба преди данъци от преустановена 
дейност 

-50   100   -340   1,635 - 
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Вътрешно-групови елиминации 10,052   -3,098   -301   160 -294 

Печалба пред данъци  4,328   -116   865   -5,119 -371 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 157 

 

Нетна печалба на консолидирана база: 

Нетна печалба 

(хил. лв.) 

2008* 2009* 2010  H1 2010 H1 2011 

Печалба преди данъци от продължаваща 
дейност 

5,444 338               1,207   -6,615 -371 

Разходи за данъци -160 -620   -7   - - 

Нетен резултат от продължаваща дейност 5,284 -282               1,200   -6,615 -371 

Нетен резултат от преустановена дейност -1,160   -497   -342   1,496 0 

Нетен финансов резултат 4,124   -779                 858   -5,119 -371 

Нетна печалба, принадлежаща на Групата 8,451   1,293               2,491   -4,697 -417 

Нетна печалба за малцинствено участие -4,327   -2,072   -1,633   -422 46 

Брой акции 62,498   62,498             62,498   62,498 108,644 

Нетна печалба на 1 акция 0.14   0.02                0.04   - - 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 157 

 

Консолидираната загуба на Еврохолд намалява 11 пъти до 417 хил. лв. за първото полугодие на 
2011 г. спрямо 4,697 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година. За периода към 
30.06.2011 г., нетният консолидиран резултат на Еврохолд България АД е загуба в размер на 371 
хил. лв., като загубата принадлежаща на Групата е в размер на  417 хил. лв. 

 

Финансови показатели 
Финансови показатели на консолидирана база 

Показатели 

(хил. лв.) 
2008* 2009* 2010 H1 2010 H1 2011 

1. Счетоводна печалба/загуба (преди 
данъци) 

         4,328   -116               865   -5,119 -371 

2. Нетна резултат принадлежащ на Групата          8,451            1,293            2,491   -4,697 -417 

3. Приходи       412,346       411,863       426,942   206,399 180,111 

4. Собствен капитал и малцинствено 
участие 

     188,416       229,808       207,304   226,460 242,784 

5. Пасиви      517,342       438,316       396,606   432,289 372,066 

6. Активи      705,758       668,124       603,910   658,749 614,850 

Коефициент на финансова автономност (4 : 
5) 

          0.36              0.52              0.52     0.52 0.65 

Коефициент на задлъжнялост (5 : 4)           2.75              1.91              1.91     1.91 1.53 

Брутна рентабилност на приходите (1 : 3) 1.05% -0.03% 0.20% -2.48% -0.21% 

Нетна рентабилност на приходите (2 : 3) 2.05% 0.31% 0.58% -2.28% -0.23% 

Брутна рентабилност на собствения 
капитал (1: 4) 

2.30% -0.05% 0.42% -2.26% -0.15% 

Нетна рентабилност на собствения капитал 
(2 : 4) 

4.49% 0.56% 1.20% -2.07% -0.17% 

Брутна рентабилност на пасивите (1: 5) 0.84% -0.03% 0.22% -1.18% -0.10% 

Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5) 1.63% 0.29% 0.63% -1.09% -0.11% 

Брутна рентабилност на активите (1 : 6) 0.61% -0.02% 0.14% -0.78% -0.06% 
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Нетна рентабилност на активите (2 : 6) 1.20% 0.19% 0.41% -0.71% -0.07% 

*Данните са прекласифицирани с цел съпоставимост на представената информация в отчетните периоди – виж „важна 
бележка” на стр. 157 

 

2. Значими фактори, влияещи върху основната дейност  

Върху описаните по-горе резултати на Групата на консолидирана база  влияят в значителна 
степен всички сделки за покупка на компании (описани в т. Инвестиции) и осъществените 
вътрешни преструктурирания. Върху резултатите през 2010 г., и най-вече след месец септември 
2010 г., влияят и всички извършени продажби на дъщерни дружества. Извършените продажби не 
оказват ключово влияние върху състоянието на Групата, доколкото делът на продадените 
компании в активите и печалбите на Групата е в размер от едва 7%. 

 

Групата не Еврохолд притежава значителен потенциал за ръст, който се базира от следните 
типове фактори за растеж: 

• Интеграционни синергии и развитие на кръстосани продажби за предлагане на пакетни 
услуги; 

• Органични възможности и такива, породени от разрастване чрез придобиване; 

• Фундаментални, пазарни и макроикономически. 

 

Интеграционни синергии и кръстосани продажби за предлагане на пакетни услуги и 
продукти 

Еврохолд е интегрирана холдингова компания, фокусирана върху застраховане, лизинг и 
продажба и сервиз на коли, както и управление на активи и брокерски услуги. Една от уникални 
за Групата конкурентни предимства, което предопределя солидното бъдеще на Групата и нейните 
дъщерни дружества, е синергиите и предимствата от кръстосани продажби, които произлизат от 
интегрирането на трите основни бизнеса на Еврохолд – застраховане, лизинг и продажба на коли. 
Еврохолд може да предложи на своите клиенти уникална смесица от свързани продукти на база 
пакетно купуване на много атрактивни цени и гъвкави условия. Естествената връзка между 
бизнесите на Еврохолд и тяхната силна интеграция, резултира в безпрецедентни за региона 
конкурентни предимства над другите участници на пазара и постоянно увеличение на лоялна 
клиентска база на Групата и нейните дъщерни дружества. През годините, Еврохолд става все по-
отчетливо успешен в интегрирането и оптимизирането на операциите си и допълващи се бизнеси. 
Въпреки текущата влошена пазарна среда, Еврохолд и нейните дружества със своя изчистен и 
интегриран бизнес модел са в позицията да се възползват напълно от силните проспекти за 
растеж, характеризиращи региона и секторите, в които оперира Групата.  

 

Органични възможности и такива, породени от разрастване чрез придобиване  

Групата на Еврохолд исторически се разраства на базата на поетапен органичен растеж и на 
придобивания на съществуващи компании в региона. През последните 4 години, Групата успешно 
придобива и интегрира няколко компании, като по този начин разширява свия географски обсег и 
диверсификация.  

Еврохолд също така таргетира няколко възможности за придобиване, които имат смисъл в 
цялостната стратегия за развитие на Холдинга.  

Подкрепяна от вътрешната успешно функционираща интегрирана организация, Групата очаква да 
разшири органично своя регионален пазарен дял във всички сектори и страни, в които оперира, в 
резултат на уникалния продуктов микс, който предлага   

 

Фундаментални, пазарни и макроикономически 

Текущият и планиран географски обхват на Еврохолд включва Балканите и по-широкия регион на 
Югоизточна Европа. Към момента, Еврохолд активно оперира в България, Румъния и Македония, с 
цел да започне операции при намиране на подходящо финансиране в Сърбия.  

С потребителска база от над 100 милиона потребители, региона на Югоизточна Европа е силно 
атрактивен пазар за развитие. Фундаментално, регионът все още е неразвит, като значително 
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изостава от икономиките, секторите и потребителите на Западна Европа. Реалният доход на 
домакинствата е значително по-нисък и потреблението остава ниско, особено в текущата 
турбулентна среда. Преди текущата финансова и икономическа криза, регионът регистрира 
значителни ръстове на БВП от над 5% процента годишно, доста над средните темпове на растеж 
на развитите икономики от Централна и Западна Европа. Основният двигател на растеж беше 
вливането на свежи капитали от чуждестранни инвеститори, които се опитваха да се възползват от 
агресивния икономически растеж, по-ниските цени на основните фактори на производство, както 
и ниските цени на работната ръка и недвижими имоти. Развитието на кредитният пазар, 
финансиран от ниско финансиране от страна на Европейския Монетарен Съюз, стимулира 
драстичния ръст на потреблението на високо-стойностни продукти. Сектори като застраховане, 
продажба на коли и лизинг, пряко свързани с дохода на домакинствата и капиталовите разходи, 
регистрираха солиден ръст.  

Глобалната рецесия и свиването на кредитния и финансов пазари, натежава на всички сектори и 
страни на операция на Еврохолд. Корпоративните и индивидуални клиенти, несигурни в 
икономическата и финансова ситуация, отлагат покупки и инвестиции. От положителната страна, 
има постепенно възстановяване на регионалните икономики. Износът расте и нивата на 
безработица леко започват да спадат. Очаква се ръст на регионалната икономика от 2-4% пред 
2011 и 2012 година. Логично, след подобряването на икономическата ситуация и пазарите, ръст 
на доходите и финансовата сигурност ще доведат от връщане на сектори като застраховане, 
лизинг и продажба на коли обратно към техните силни фундаменти за растеж, постепенно 
постигайки конвергенция с развитите пазари от Западна Европа.   

  

Значими фактори по бизнес направления 

Ключовите фактори, които засягат дейността на различните бизнес направления на Емитента са 
систематично представени в глава VI. „Преглед на стопанската дейност“ в Секция Втора от 
настоящия документ. 
 

Не са известни други неотразени в Проспекта необичайни и редки събития, или нови разработки, 
които могат да окажат съществено влияние върху приходите от основната дейност на емитента. 
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VIII. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 

1. Капиталови ресурси  

Отношенията характеризиращи дълга и собствения капитал показват как се финансира 
дружеството. Към 30.06.2011 г. делът на собствения капитал от активите на Еврохолд България АД 
достига 39.49%. През 2008 г. коефициентът „Нетекущи пасиви / Собствен капитал” на 
консолидирана база e нараснал до  ниво от около 1.8 в резултат на увеличението на привлечените 
средства. През 2009 и 2010 г. коефициентът се стабилизиран на ниво от около 1.1. Към 
30.06.2011 г. консолидираните нетекущи пасиви превишават собствения капитал на компанията 
0.86 пъти. Коефициентите за задлъжнялост и финансова автономност отчитат покритието на 
привлечените средства със собствен капитал и обратно. Стойността на коефициента за финансова 
автономност на консолидирано ниво е под единица, като се задържа на постоянни нива от 0.52 до 
края на 2010 г. През междинния отчетен период на 2011 г. коефициента за финансова 
автономност се повишава до 0.65. Това означава, че компанията не само не влошава, но и 
подобрява възможностите си да контролира финансовата си задлъжнялост и не поема по-големи 
рискове относно дълговата си експозиция. На неконсолидирана база стойността на коефициента е 
значително над единица, което показва много добро покритие на привлечените средства със 
собствен капитал. 

Капиталова структура: 

ПОКАЗАТЕЛ 

(хил. лв.) 

Консолидирани данни 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

1. Собствен капитал* 188,416 229,808 207,304 226,460 242,784 

2. Нетекущи пасиви 332,921 261,006 234,638 243,202 208,979 

3. Текущи пасиви 184,421 177,310 161,968 189,087 163,087 

4. Всичко пасиви (2+3) 517,342 438,316 396,606 432,289 372,066 

Нетекущи пасиви / Собствен капитал 1.77 1.14 1.13 1.07 0.86 

Общо пасиви / Собствен к-л 2.75 1.91 1.91 1.91 1.53 

Коефициент на финансова автономност (1 : 4) 0.36 0.52 0.52 0.52 0.65 

Коефициент на задлъжнялост (4 : 1) 2.75 1.91 1.91 1.91 1.53 

*Сумата на собствения капитал на консолидирано ниво включва и сумата на малцинственото участие 

 

2. Парични потоци  

Консолидираният Отчет за паричния поток е съставен от раздели и статии, в които парични потоци 
са отразени според дейността, от която са произлезли, като са обединени в оперативна, 
инвестиционна и финансова дейност. 

Групата Еврохолд генерира парични потоци от следните дейности: 

• застрахователна дейност 

• здравноосигурителна дейност 

• лизингова дейност 

• продажба на автомобили 

• сервизна дейност 

• операции с инвестиции и ценни книжа 

• наеми 

• дивиденти 

• лихви по предоставени заеми на дъщерни дружества 

• услуги 

• финансиране чрез банкови заеми, емитирани облигационни заеми 
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В разглежданите исторически периоди паричният поток от оперативна дейност през 2008 г. има 
негативни стойности в размер на 142,226 хил. лв. и положителен поток от инвестиционна дейност 
в размер на 17,198 хил. лв. През този отчетен период приходите по лизингови договори са 
отразени в инвестиционна дейност, докато плащанията към доставчици – дилъри на автомобили са 
отразени в оперативна дейност, което е некоректно определяне на видовете дейност и дава 
грешна представа за паричните потоци на Групата. През следващите отчетни годишни и междинни 
периоди на 2009 и 2010 г. постъпленията по лизингови договори и плащанията към дилъри са 
отразени в оперативна дейност. При нормализиране на паричните потоци за 2008 г. те биха имали 
следните стойности – отрицателни парични потоци от оперативна дейност в размер на 44,594 хил. 
лв. и отрицателни парични потоци от инвестиционна дейност в размер на 80,434 хил. лв. 

Отрицателните парични потоци от оперативна дейност в размер на 44,594 хил. лв. се формират 
основно от превишения на плащанията към клиенти и доставчици спрямо постъпленията от тях. 
Основната причина за това са отрицателните потоци, свързани с естеството на бизнеса на 
лизинговата компания Евролийз Ауто ЕАД, която през 2008 г. реализира нов бизнес в размер на 
45,8 млн. лв. при ръст от 51% на нетната инвестиция във финансов лизинг. Лизинговият портфейл 
изграден през 2008 г. се амортизира за средно 50 месеца, като погасителните вноски се отразяват 
като положителен паричен поток от оперативна дейност през следващите отчетни периоди. Друга 
причина за по-малко генерираните парични потоци от оперативна дейност е провежданата 
последователна политика за увеличаване на пазарните дялове в различните сектори на холдинга 
и необходимостта от предлагане на гъвкави схеми за разплащане. 

През останалите периоди компаниите от Групата генерират достатъчен и положителен паричен 
поток за осъществяване на нормално протичане на оперативната си дейност. 

 

ПОКАЗАТЕЛ 

(хил. лв.) 

Консолидирани данни 

2008 2008* 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

Парични потоци от основна 
дейност 

-142,226 -44,594 18,645 23,217   216 15,002 

Парични потоци от 
инвестиционна дейност 

17,198 -80,434 24,784 19,070   -8,429 -15,993 

Парични потоци от финансова 
дейност 

136,849 136,849 -57,926 -56,353   -17,384 4,228 

Изменения на паричните 
средства  

11,821 11,821 -14,497 -14,066   -25,597 3,237 

Парични средства в началото 
на периода 

48,024 48,024 59,845 45,348   59,845 31,282 

Парични средства в края на 
периода 

59,845 59,845 45,348 31,282   34,248 34,519 

* нормализиран паричен поток за 2008 г. 

 

Основните инвестиции на Еврохолд България АД в дъщерни дружества са извършени през 2008 г. 
Инвестициите в дъщерните дружества са финансирани чрез банкови заеми, емисия облигации и 
собствени средства. През 2009 и 2010 г. при осъществяване на дейността си Групата е генерирала 
достатъчен поток парични средства и е погасила част от задълженията си към банки и 
облигационни емисии. 

Паричните средства на групата Еврохолд в края на 2010 г. намаляват до 31,3 млн. лв. от 59,8 млн. 
лв. през 2008 г., това се дължи на започналата през 2009 г. и продължаваща и до днес стратегия 
за намаляване на кредитната задлъжнялост на Еврохолд България АД и дъщерните и компании. 

 

3. Нужди от заеми и структура на финансиране 

На консолидирана база Емитентът финансира дейността си с приблизително равни пропорции 
собствен капитал, дългосрочно привлечени средства и краткосрочни пасиви. Към 30.06.2011 г. 
това съотношение е 39%:34%:27%. На неконсолидирана база размерът на собственият капитал 
надхвърля сумата на привлечените средства 2.5 пъти, като краткосрочно привлечените средства 
са едва 1.8% от балансовото число на дружеството. 
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Всички средства, привлечени от Групата чрез банков и облигационни заеми са деноминирани в 
eвро. В таблицата по-долу е представено информация за размера на основните банкови 
експозиции към 30.06.2011 г. и средната им продължителност по бизнес направления. 

 

Направление * Размер в хил. лева към 
30.06.2011г.  

Среднопретеглен 
 срок 

Еврохолд България АД, в т.ч. 42,930  

Инвестиционни кредити 30,687 2015 

     За финансиране на лизинговата дейност 12,243 2013 

Лизингов подхолдинг, в т.ч. 58,999  

За финансиране на лизинговата дейност 58,999 2014 

Автомобилен подхолдинг, в т.ч. 11,445  

Кредити за оборотни средства 11,445 2011 

Недвижими имоти, в т.ч. 5,455  

Инвестиционни кредити 5,455 2013 

ОБЩО ЗА ГРУПАТА 118,829  

 

През текущата 2011 г. и следваща 2012 г. падежират предимно револвиращи кредити, отпуснати 
за оборотни средства. В най-голям размер са кредитите, получени от автомобилния подхолдинг. 
Емитентът счита, че всички оборотни кредити ще бъдат погасени или револвирани в срок. 

Освен чрез банкови кредити Групата се финансира и чрез няколко облигационни заема, всички 
допуснати до търговия на БФБ-София АД. Съответно, всеки инвеститор може да получи 
допълнителна информация за емитентите и търгуваните ценни книжа от проспектите на 
дружествата, публикувани в интернет страницата на борсата. Към 30.06.2011 г. облигационни 
заеми е емитирала само лизинговата компания Евролийз Ауто ЕАД. 

 

Дружество Остатъчен размер 
в евро на 

31.06.2011г. 

Договорена лихва Падеж Обезпечение 

Евролийз Ауто 375,000 6м. EURIBOR + 3.5% 4.7.2011 
Залог на вземания и 
движими вещи 

Евролийз Ауто 2,500,000 3м. EURIBOR + 2.75% 16.4.2012 
Застраховка Финансов 
Риск 

Евролийз Ауто 2,500,000 6м. EURIBOR + 2.95% 8.6.2012 
Залог на вземания и 
движими вещи 

Евролийз Ауто 3,750,000 6м. EURIBOR + 2.95% 21.9.2012 
Залог на вземания и 
движими вещи 

Евролийз Ауто 3,750,000 6м. EURIBOR + 2.63% 27.9.2012 
Залог на вземания и 
движими вещи 

ОБЩО ЗА ГРУПАТА 12,875,000    

 

Лизинговата компания Евролийз Ауто ЕАД погаси главнични плащания по облигационни емисии в 
размер на 3 млн. лв. през периода април – юли 2011 г. На 7 юли 2011 година Евролийз Ауто 
извърши последно лихвено и главнично плащане в размер на 387 188 евро по облигационна 
емисия с ISIN: BG2100025068 и номинална стойност на облигационния заем 3 милиона евро. 

Към настоящия момент непогасеният дълг по емисиите облигации на компанията е в размер на 
12.875 милиона евро при първоначално емитирани 28 милиона евро. 

В холдинга е разработена система за вътрешно управление на ликвидността в Групата като 
Еврохолд България АД отпуска и получава заеми на своите дъщерни компании с цел оборотно 
финансиране. Към 30.06.2011 г. дъщерните дружества са предоставили на Еврохолд България АД 
текущи заеми на обща стойност 10 млн. лв. От своя страна холдингът е отпуснал заеми на 
дъщерните компании в размер на 23 млн. лв. 
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4. Ограничения върху използването на капиталови ресурси 

В устава на Еврохолд България АД и в уставите на дъщерните му компании няма предвидени 
ограничения върху използването на капиталови ресурси. 

Не съществуват други ограничения върху използването на капиталови ресурси, които са засегнали 
или биха могли да засегнат пряко или косвено дейността на емитента или на което и да е 
дружество в Групата. 

 

5. Източници на средства за изпълнение на инвестиционни ангажименти 

Към датата на проспекта за Еврохолд България АД няма възникнали задължения за извършване на 
инвестиции. 

Единственият ангажимент, по който може да възникне задължение за извършване на инвестиции, 
касае поддържането на съотношение „Дълг”/”Собствен капитал” на лизинговото дружество 
Евролийз Ауто ЕАД в максимален размер 7,5:1. Съгласно последния консолидиран отчет на 
дружеството към 30.06.2011 г. това съотношение е 5,94:1 и не налага извършване на капиталова 
инвестиция.  

Еврохолд България АД не е поемал други безусловни ангажименти за извършване на инвестиции.  

Ангажиментите на дъщерните компании към техните кредитори за поддържане на добро 
финансово състояние могат да се разглеждат и като ангажименти (формални и неформални) на 
Еврохолд България АД. Необходимостта от увеличение на капитала на дъщерна компания или от 
финансирането и по друг начин зависи от спазването на определени финансови показатели.  

 

IX. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ 
И ЛИЦЕНЗИИ 

Еврохолд България АД не е извършвал пряко разходи за научноизследователска или развойна 
дейност. Подобна дейност не се извършва и в дружествата в Групата. Развойна дейност в 
ограничен мащаб е извършвана единствено в дружеството Етропал АД, преди продажбата му, с 
цел разработването на нови видове спринцовки и хемодиализатори. Направените разходи са 
несъществени.  

Групата на Еврохолд не притежава патенти. Голяма част от дейността се извършва на лицензионен 
режим, описан подробно в т. IV.8. “Главни пазари” в Секция Втора. 
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X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 

През 2010 и текущата 2011 г. основните усилия на Еврохолд България са насочени към 
концентрация на дейността в петте направления: 

• Продажба на автомобили 

• Лизинг 

• Застраховане 

• Финансово посредничество 

• Недвижими Имоти 

След приключване на продажбата на нестратегическите активи през месец септември 2010 г., 
Еврохолд България АД е изцяло фокусиран върху своите основни бизнес линии. 

 

Застраховане 

Както по-голяма част от секторите в българската икономика, така и застраховането регистрира 
спад от 5% за 2010 година. През 2011 година се забелязва забавяне на спада. Появява се 
положителна тенденция в инвестиционните резултати на застрахователите, в резултат на 
стабилизирането на капиталовите пазари. 

През първото шестмесечие на 2011 година Евроинс Иншурънс Груп реализира консолидирани 
приходи от застрахователни премии в размер на 95.4 млн. лева, спрямо 126.2 млн. лева за същия 
период на 2010 г. Основната причина за спада в приходите е намалението на записаните премии 
по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в Румъния с около 40%, което е 
следствие от намаляване на цените на пазара в Румъния. През шестмесечието има значително 
нарастване на записаните премии по немоторните застраховки спрямо предходната година – при 
Имущество, Злополука и Отговорности, съответно с 41%, 18% и 77%. Записаните премии при 
Каско и Карго за периода намаляват с 34% и 37%, основно заради стагнацията в икономиката 
като цяло. 

През първото шестмесечие на 2011 г. ЗД Евроинс АД отчита брутен премиен приход от 36.0 млн. 
лева или 4.9 % ръст спрямо същия период на 2010 г., когато е бил 34.4 млн. лева. Постигнатият 
резултат е основно вследствие на нарасналите брутни премии по застраховка “Гражданска 
отговорност” на автомобилистите с 4.7 млн. лева или 38.8% спрямо шестмесечието на предходната 
година при запазване политиката на Дружеството за поддържане на разумно ниво на премиите по 
застраховката. През периода средната рискова премия по застраховката нараства от 131 на 175 
лв. в резултат от увеличението на цената и същественото намаление на аквизиционните разходи. 

През първите шест месеца на 2011 г. Евроинс реализира нетна печалба от 1.5 млн. лева, спрямо 
загуба от 0.025 млн. лева за същия период на 2010 г. 

За шестмесечието Евроинс Румъния регистрира брутен премиен приход от 53.1 млн. лева или 39% 
спад спрямо същия период на 2010 г. За същия период компанията реализира нетна загуба от 0.8 
млн. лева спрямо загуба от 0.9 млн. лева през 2010 г. 

За първите шест месеца на 2011 г. Евроинс Македония регистрира брутен премиен приход от 6.8 
млн. лева, или слаб спад от 7% ръст спрямо същия период на 2010 г. Реализираната нетна загуба 
за първото шестмесечие на 2011 г. е 0.4 млн. лева спрямо загуба от 0.2 млн. лева за същия 
период на 2010 г. 

Реализираната консолидирана загуба на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) за първите шест месеца на 
2011 година е в размер на 0.39 милиона лева спрямо загуба от 1.2 милиона лева за същия период 
на 2010 година. 

Основните тенденции в развитието на застрахователния пазар през следващите 1-3 години са: 

• цената на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите ще продължи да се 
повишава, което ще доведе до подобряване на техническия резултат; 

• автомобилното застраховане ще остане основен двигател за пазара; 

• на пазара ще навлизат нови застрахователни продукти; 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
173

• пазарът ще започне да расте успоредно с икономическото съживяване, което се очаква да 
започне през 2011 година. 

Съобразно изложените тенденции Евроинс Иншурънс Груп АД предвижда общ ръст на 
застрахователните приходи в Групата в унисон с ръста на пазара, и постепенно намаляване на 
експозицията към продукти, свързани с автомобили. 

 

Продажба на автомобили 

За периода 1998-2008 г. автомобилният пазар в България бележи ръст от над 4 пъти. През 2009 г. 
вследствие влиянието на глобалната икономическа криза, пазарът на автомобили бележи спад от 
над 50%. Тази тенденция се запазва и през 2010 г., където спадът е от над 25% спрямо 2009 г. 

Към края на 2010 г. и първата половина на 2011 г. пазарът на нови автомобили бележи ръст, 
който дава началото на постепенно възстановяване. Към датата на изготвяне на проспекта 
данните показват устойчива тенденция за възстановяване на пазара на нови автомобили в 
страната. 

През първото шестмесечие на 2011 г. автомобилният пазар в България бележи ръст от около 
12.5% спрямо същия период от 2010 г. като продажбите на автомобилните компании от Авто 
Юнион запазват своя пазарен дял. 

За периода от началото на текущата година до края на юни 2011 г. компаниите от Авто Юнион  
реализират приходи от продажбата на автомобили и ремонтни услуги в размер на 47.5 млн. лв. 
при по-висок марж на продажбите, което свидетелства за трайно възстановяване на автомобилния 
сектор. 

Нетната загуба на компаниите от Авто Юнион за периода до 30 юни 2011 г. намалява с около 40% 
в сравнение с отчетената загуба за съпоставимия период на миналата година. Постигнатият добър 
резултат  е вследствие на подобрения марж и оптимизиране на разходите. 

През тази година прогнозите са ръстът на пазара да се запази като цяло с изключение на първата 
половина на 2012 г., когато се очаква да има лек спад с около 5% като ефект от очакваните 
промени в Закона за ДДС относно правото на данъчен кредит за МПС и ограничаването на износа 
на автомобили (реекспорт). За второто полугодие на 2012 г. очакванията са за устойчив ръст от 
8%-10% на годишна база за следващите 3 години. 

Авто Юнион прогнозира увеличение на пазарния си дял като резултат от: 

� Отличните възможности за разработване на съществуващата клиентска база от физически 
и юридически лица; 

� Увеличаване на корпоративните клиенти; 

� Очакваните нормативни промени, свързани с ограничаването на реекспорта,  автоматично 
ще се отразят на пазарния дял на Групата, тъй като дилърите в Авто Юнион работят на 
българския пазар (продадените автомобили от Групата са регистрирани в България). 

Очакванията за бъдещо развитие на автомобилния пазар в България се базират на очаквания за 
възстановяване на местната икономика като първите признаци за подобрение са вече налице. 
Това ще бъде последвано от възстановяване във всички бизнес сектори през следващите години, 
което неизбежно ще доведе до повече сделки с коли и възстановяване на продажбите към 
корпоративни клиенти.  

Освен това възстановяването на икономическата ситуация и подобряването на бизнес средата в 
страната ще доведе до по-ниска безработица и по-висок разполагаем доход. Също така 
финансирането ще е налично, което още повече ще стимулира продажбите.  

Друг важен фактор, който ще допринесе за растежа на пазара на нови коли в България е 
настоящия много амортизиран национален автопарк. Повече от 85% от колите са над 10 годишни, 
а повече от 20% са над 20 годишни. Затова има огромен потенциал за обновяване на автопарка.  

 

Лизинг 

В резултат на финансовата криза на глобално ниво, повечето от лизинговите компании в България 
регистрираха спад на обемите и намаляване на лизинговите вземания. Тези намаления са в 
следствие на ограниченото финансиране от страна на кредитни институции.  
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Лизинговият бизнес се финансира основно с банкови и облигационни заеми. Последвалата 
стагнация на кредитния пазар през 2009 и 2010 г. затрудни набавянето на нов финансов ресурс за 
компании, които не са свързани с банкова институция. Въпреки това, лизинговият подхолдинг 
успя в тази тежка ситуация не само да запази, но и значително да увеличи пазарния си дял, след 
като бе сключен договор за финансиране с ЕБВР и няколко местни банки на 3-те пазара, на които 
оперира. По данни на БНБ, през 2010 г. Евролийз Ауто ЕАД е сред трите най-големи компании за 
лизинговане на леки автомобили като печели 10% от новия бизнес в сектора.  

Финансирането, което Евролийз Ауто АД успя да си осигури през 2010 г. продължава и през 2011г. 
В резултат на добрата дилърска мрежа и активното управление на вземанията, дружеството 
постига като цяло ниски нива на просрочия и връщане на автомобили в сравнение с останалите 
пазарни участници.  

През първото полугодие на годината, Евролийз Груп внесе 1,550,000 Евро в капитала на Евролийз 
Ауто България, като с това изпълни задължението си за внасяне поето при последното увеличение 
на капитала. Евролийз Ауто ще използва новия ресурс за формиране на нов портфейл в 
изпълнение на задълженията си за спазване на финансови коефициенти към финансиращите 
институции.  

През първото полугодие на 2011 г. Евролийз Ауто България запазва размера на лизинговия 
портфейл на нивата от предходното тримесечие.  

От началото на 2011 г. се забелязва раздвижване на кредитния пазар. Повечето от лизинговите 
компании, свързани с банки, започнаха да работят активно като предложиха атрактивни условия. 
Част от финансиращите институции започнаха отново да отпускат кредити на външни за тях 
лизингови компании. Наблюдават се признаци на раздвижване на лизинговия пазар, което се 
изразява в стабилни месечни обеми нови сделки особено в България, намаление на процента на 
проблемните лизингови договори и ускорена реализация на върнатите активи. Много от 
лизинговите компании собственост на банкови институции опериращи на трите пазара започнаха 
активни кампании и редуцираха значително лихвените си проценти и процента на самоучастие. 
Поради сравнително високата цена на ресурса на компаниите от Евролийз Груп в сравнение с 
лизинговите компании собственост на банкови институции, те не биха могли да участва активно в 
ценовата война, в замяна на което активно са насочили усилията си за подобряване качеството на 
услугите и обслужването на клиентите. 

От началото на 2011 г. Евролийз Ауто отчита 7.43% пазарен дял от новогенерирания бизнес при 
лизинговане на леки автомобили, заемайки седмо място в този сегмент. Въпреки това, лизинговият 
портфейл намалява до 95.7 млн. лв. През следващите години се очаква възстановяване на 
възможностите за лизингово финансиране и на търсенето на подобно финансиране от страна както 
на частни лица, така и на малки, средни и големи предприятия. 

Евролийз Ауто Румъния е с осигурен финансов ресурс за прогнозния си портфейл за 2011 г. и 
постепенно разширява дейността си сред автодилърите. За първото полугодие Евролийз Ауто 
Румъния реализира спад на нетните лизингови вземания в размер на 3% спрямо предходното 
тримесечие, като ниския спад е резултат от новия бизнес, който компанията започна да прави. 
Евролийз Груп внесе 160,000 Евро с цел увеличаване на капитала на компанията, като се очаква 
решението за това да излезе през третото тримесечие на настоящата година.  

Към края на първо шестмесечие на 2011 г. Евролийз Ауто Македония отчита 46% ръст на 
лизинговия си портфейл спрямо края на 2010 г. Компанията финансира нови договори, 
изразходвайки ресурса от новодоговорените кредитни линии. Очаква се, че при продължаване на 
настоящата тенденция, компанията ще реализира положителен финансов резултат до края на 
2011 г. 

Позиционирането на лизинговия подхолдинг на Еврохолд България АД като дружество с 
достатъчен капиталов ресурс и висок пазарен дял е изключително важно в началния момент на 
икономическо възстановяване. Подобреното лизингово финансиране ще се отрази положително 
върху продажбите както на автомобилното, така и на застрахователното направление. 

 

Финансово посредничество 

През последните години тенденциите на капиталовите пазара бяха пряко повлияни от 
финансовата криза от края на 2008 година, която се изрази както в спад на пазарите, както и в 
намаляване на рисковия апетит на множество инвеститори. През 2010 година се забелязва 
постепенно нормализиране на пазарната ситуация, с постепенно увеличаване на обема на сделки 
и нуждата от финансово посредничество. Все още волатилността на пазара остава значителна.  
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Евро-Финанс АД очаква постепенно увеличение на търгуваните обеми в резултат на развитието на 
собствената си интернет платформа EFOCS и включването в нея на всички ценни книжа, 
регистрирани за търговия на борсата във Франкфурт. Очаква се  увеличение и на техническите 
резерви на дружествата в застрахователния подхолдинг, които Евро-Финанс управлява. 

 

Недвижими Имоти 

Настъпилата през 2008 г. световна финансова криза засегна значително пазара на недвижими 
имоти в целия свят, което се изрази в слабо търсене и понижение на наемната цена. 

През първите шест месеца на 2011 г. пазарът на недвижими имоти в Европа започна постепенно 
възстановяване от кризата, като при жилищата той се развива по-бързо, отколкото при офисите и 
индустриалните имоти. Тенденцията е характерна и за България, която единствено при офисите е 
на границата между застоя и възстановяването. 

През първата половина на настоящата година се наблюдава леко увеличаване на активността на 
търсене и предлагане на офиси в големите градове в България, в резултат на което спадът в 
наемните нива продължава. Предлагането на нови офис площи в София продължава да се 
увеличава, поради което усвояването на модерните офис площи ще отнеме няколко години. 

Дъщерното на Еврохолд България АД дружество Еврохолд Имоти ЕООД в по-малка степен е 
засегнато от настъпилата негативна тенденция в сектора недвижими имоти. Наематели на 
компанията са дружествата от Групата Еврохолд, които запълват капацитета на отдаваните под 
наем офис площи и шоуруми. 

 

XI. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА 
ПЕЧАЛБИТЕ 

Еврохолд България АД не представя прогнози за печалбите. 
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XII.АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И 
ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 

1. Управителни и контролни органи 

Еврохолд България АД има двустепенна система на управление, както следва – Управителен 
съвет, който се състои от четири физически и едно юридическо лице, и Надзорен съвет, който се 
състои от четири физически лица. 

Управителният съвет на дружеството е в състав от общо пет лица: Кирил Иванов Бошов, Асен 
Минчев Минчев, Златолина Иванова Мукова, Асен Емануилов Асенов и “Експат Капитал” АД, чрез 
представляващите – Никола Симеонов Янков или Любомир Христов Стоев.  

Надзорният съвет е в състав от общо четири лица: Асен Милков Христов, Димитър Стоянов 
Димитров, Иван Георгиев Мънков и Николай Василев Василев. 

Между членовете на Управителния и Надзорния съвет, като в това число влизат и физическите 
лица, представляващи юридическото лице – член на Управителния съвет, няма установени 
фамилни връзки. 

Дейността на Емитента не е зависима от индивидуалния професионален опит или квалификация 
на други служители. 

 

Надзорен Съвет 

Име Асен Милков Христов 

Длъжност Председател на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ "Авто Юнион" АД - Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Аутоплаза" ЕАД - Член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Евроинс Осигурувание" АД, Македония - Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре" СА - Член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Евро-Финанс" АД - Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Скандинавия Моторс" АД - Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Смартнет" ЕАД - Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Старком Холдинг" АД - Изпълнителен член на Съвета на директорите. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ "Авто Юнион Груп" АД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Алфа Евроактив" ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител; 

♦♦♦♦ "Болкан Интернешънъл Баскетбол Лийг" ООД – Управител; 

♦♦♦♦ "Баскетболен клуб Черно море" ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Булстар Инвестмънт" АД – Председател на Съвета на директорите;  

♦♦♦♦ "Корпорит Адвайзърс" ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител;  

♦♦♦♦ "Старком Холд" АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите;  

♦♦♦♦ "Формопласт 98" АД – Председател на Съвета на директорите. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ "Геоенергопроект" АД – Председател на Съвета на директорите – до 
30.09.2010г.; 

♦♦♦♦ "Евро Пауър" АД (понастоящем "Пауър Лоджистикс" ЕАД) – Председател на 
Съвета на директорите – до 16.02.2011 г.; 

♦♦♦♦ "Евротест - Контрол" ЕАД – Председател на Съвета на директорите – до 
21.12.2010 г.; 

♦♦♦♦ "Етропал" АД – Председател на Съвета на директорите – до 14.09.2010 г.; 
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♦♦♦♦ "Пластхим Т" АД – Член на Съвета на директорите – до 23.07.2010 г.; 

♦♦♦♦ "Профоника" ЕООД – Едноличен собственик на капитала и управител – до 
17.05.2010г.; 

♦♦♦♦ "Формопласт" АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите – до 12. 02. 
2011 г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

♦♦♦♦ “Витоша Инвестмънт Къмпани” EООД (в ликвидация на основание решение на 
СГС, ТК, ФО, 5 с-в, гр. д. 52/ 2009 по иск на осн. чл. 29 от ЗТР.) – вписан като 
Едноличен собственик на капитала. 

Към датата на проспекта няма други данни за несъстоятелност, управление от 
синдик или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен 
орган е било свързано през последните 5 години. 

 

Относим професионален 
опит 

Асен Христов притежава магистърска степен, специалност “Физика” от СУ “Св. 
Климент Охридски”, специализира в Института за ядрени изследвания, гр. Дубно, 
Русия. Преминал е специализация по мениджмънт към Open University – London. 
Владее руски и английски език. 

Асен Христов е заемал посочените по – горе ръководни длъжности през различни 
периоди в рамките на последните 5 години. Заемал е длъжността Председател на 
Съвета на директорите на “Евробанк” АД от 1997 г. до 2000 г. и е изпълнявал 
представителни функции, бил е Председател на Надзорния съвет на “ЗД Евроинс” АД 
от 2000 г. до 2007 г., Председател на Съвета на директорите на “Скандинавия 
моторс” ЕАД – оторизиран дилър на СААБ за България от 2005 г. до днес, както и на 
инвестиционния посредник “Евро - финанс” АД. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Димитър Стоянов Димитров 

Длъжност Заместник – председател на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ "ЗД Евроинс" АД – Прокурист. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ "Евролоджистик Текнолъджис" ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ "Зелени" ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител; 

♦♦♦♦ "Кейбъл Нетуърк" АД – Изпълнителен директор; 

♦♦♦♦ "Криейтив Софтуеър Солюшънс" ЕООД – Управител и Едноличен собственик на 
капитала; 

♦♦♦♦ "Профоника" ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ "Смартнет" ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ "Старком холд" АД – Член на Съвета на директорите. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ "Евро Пауър" АД (понастоящем "Пауър Лоджистикс" ЕАД) – Изпълнителен 
директор до 16.02.2011 г.; 

♦♦♦♦ "Еврохотелс" АД – Член на Съвета на директорите – до 14. 09. 2010 г.; 

♦♦♦♦ "Изток Плаза" ЕАД – Изпълнителен директор – до 27. 12. 2010 г.; 

♦♦♦♦ "Старком Холдинг" АД (с универсален правоприемник "Еврохолд България" АД) – 
Член на Съвета на директорите – до 12. 12. 2006 г.; 

♦♦♦♦ "Старком Холдинг" АД (с предишно наименование "Българска Холдингова 
Корпорация" АД) – Изпълнителен директор – до 01.08.2007 г. 

Данни за несъстоятелност, ♦♦♦♦ “Фар Консулт” ООД (в ликвидация) – Управител, срокът на ликвидацията е 
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управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

30.03.2010 г. Начинът, по който се определя срокът е едногодишен срок от 
вписването на прекратяването на дружеството съгласно Решение от 29.12.2008 г. 
по гр.д.№ 03/2008 г. на СГС. Не са налице неудовлетворени кредитори. 

Към датата на проспекта няма други данни за несъстоятелност, управление от 
синдик или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен 
орган е било свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Притежава магистърска степен по Електроника и автоматика, Технически университет 
– София. От 1998 г. до 2006 г. е бил Изпълнителен директор на холдинговото 
дружество “Старком Холдинг” АД. От 2005 г. е прокурист на “ЗД Евроинс” АД, като от 
1998  г. до 2005 г. е бил директор “Информационно обслужване, статистика и 
анализи” в същото дружество. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Николай Василев Василев 

Длъжност  

Независим член на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, ул. “Георги С. Раковски ” № 96А 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ “Експат Капитал” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Експат Алфа” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Експат Груп” ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител. 

Прекратени: 

Към датата на проспекта не са налице данни за прекратени участия като член на 
управителен/ контролен орган и/или съдружник през последните 5 години.  

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Николай Василев е бил член на две правителства на Република България, като 
последователно заема позициите на заместник министър-председател и министър на 
икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и министър на 
транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на държавната администрация и 
административната реформа (2005-2009 г.).  

Преди това Николай Василев е бил старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets – 
Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS Warburg Dillon Read) 
в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон (1996-2000 г.), където работи в 
сферата на акции и развиващи се пазари. Г-н Василев е работил също така като 
данъчен консултант в Coopers & Lybrand – Будапеща, Унгария (1993-1994 г.). 
Николай Василев е получил магистърска степен по международна икономика и 
финаси в Университета „Брендайс“ (САЩ) и Университета „Кейо“ (Токио, Япония) 
през 1997 г., както и бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк 
(САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. той 
притежава степен CFA (сертифициран финансов аналитик) и в момента е член на 
Управителния съвет на Българската CFA асоциация. Владее английски, унгарски и 
руски език, ползва френски, немски и японски.  

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
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дружества. 

 

Име Иван Георгиев Мънков 

Длъжност Независим член на Надзорния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

Към датата на проспекта няма данни за извършвана дейност извън емитента, което е 
значима по отношение на емитента. 

 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Булглас” ООД – Управител; 

Прекратени: 

Към датата на проспекта не са налице данни за прекратени участия като член на 
управителен/ контролен орган и/или съдружник през последните 5 години.  

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Иван Мънков притежава магистърска степен по право от СУ “Св. Климент Охридски”. 

Иван Мънков е бил юрисконсулт в банка “Биохим” АД (понастоящем “Ейч Ви Би Банк 
Биохим АД”), както и в “Насърчителна банка” АД (понастоящем “Българска Банка за 
развитие” АД). Заемал е длъжността главен юрисконсулт, началник отдел “Правно 
обслужване на кредитни сделки” в “Евробанк” АД; началник на “Правен отдел” и 
отдел “Бизнес отговорности” в “ЗД Евроинс” АД. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

 

Управителен Съвет 

Име Кирил Иванов Бошов 

Длъжност Председател на Управителния съвет и представляващ 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ “Авто Юнион” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Аутоплаза” ЕАД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евроинс Иншурънс Груп” АД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД – Председател на Съвета на директорите;  

♦♦♦♦ “Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” СА – Председател на Съвета на 
директорите; 

♦♦♦♦ “Евроинс Осигурувание” АД, Македония – Член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД, Румъния – Член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евромобил Лизинг” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евро – Финанс” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите;  

♦♦♦♦ “Нисан София” АД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Скандинавия Моторс” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Старком Холдинг” АД – Председател на Съвета на директорите. 
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Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Алкомерс” ЕООД – Едноличен собственик на капитала и Управител; 

♦♦♦♦ “Евроауто” ООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Капитал – 3000” АД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Старком Холд” АД – Председател на Съвета на директорите. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ “Геоенергопроект” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите – до 
30.09.2010 г.; 

♦♦♦♦ “Евролийз Асет” ЕАД – Заместник-председател на Съвета на директорите до 
19.10.2010 г.; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД – Член на Съвета на директорите – до 04. 07. 2011 г.; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД, Скопие – Член на Съвета на директорите – до 12.08.2010 
г.; 

♦♦♦♦ “Еврофорум” ООД – Управител – до 20.04.2007 г.; 

♦♦♦♦ “Еврохотелс” АД – Председател на Съвета на директорите – до 14. 09. 2010 г.; 

♦♦♦♦ “ЗД Евроинс” АД – Главен изпълнителен директор – до 10.08. 2008 г.; 

♦♦♦♦ “Изток Плаза” ЕАД – Председател на Съвета на директорите – до 27.12.2010 г.; 

♦♦♦♦ “Коръл Мюзик” ЕООД – Управител – до 20.10.2008 г.; 

♦♦♦♦ “Нисан София” ООД – Управител до 11.06.2009 г.; 

♦♦♦♦ “Смартнет” ЕАД – Заместник-председател на Съвета на директорите – до 
30.11.2010 г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

♦♦♦♦ “Коръл Консулт” ЕООД – в ликвидация, но понастоящем е продължило дейността 
си на основание чл. 274 от ТЗ под фирмата “Коръл Мюзик” ЕООД. Към датата на 
проспекта няма други данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е 
било свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Кирил Бошов притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от 
Университета за национално и световно стопанство, София. Владее английски и руски 
език. 

От 1995 г. до 1997 г. Кирил Бошов е бил главен счетоводител на “Мобиком” – първият 
мобилен оператор в България, съвместно дружество между Българска 
Телекомуникационна Компания и Cable and Wireless, United Kingdom. Като Заместник 
– председател на Съвета на директорите и прокурист е взел активно участие в 
преструктурирането на активите на “Евробанк” АД, представителство на банката и 
пряко ръководство на активните операции– кредитиране и капиталови пазари. Кирил 
Бошов е бил и Председател на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” АД от 2000 г. до 
2008 г., като през 2006 г. Асоциацията на инвеститорите в България присъжда на 
дружеството награда за “Дружество с най – добро корпоративно управление”. В 
качеството му на Председател на Съвета на директорите на “Евролийз Ауто” АД 
осъществява ръководство на дейността по осигуряване финансирането на “Евролийз 
Ауто” АД, както и цялостно ръководство на процеса по сключване на Договора за 
международно финансиране между “Евролийз Ауто” АД и “Дойче банк” – клон Лондон 
(Deutsche Bank AG – branch London) за сумата от 200 млн. евро. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Асен Минчев Минчев 

Длъжност Изпълнителен член на Управителния съвет 

Бизнес адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 

♦♦♦♦ “Скандинавия Моторс” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите. 
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отношение на емитента 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Булстар Инвестмънт” АД – Заместник-председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Капитал – 3000” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Кейбъл Нетуърк” АД – Председател на Съвета на директорите. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ “Еврохолд” АД – Изпълнителен директор – до 12.12.2006 г.; 

♦♦♦♦ “Еврохотелс” АД – Изпълнителен директор – до 14.09.2010 г.; 

♦♦♦♦ “ЗД Евроинс” АД – Представляващ на основание чл. 234, ал. 1 ТЗ член на 
Управителния съвет – д о 29.06.2005 г.; 

♦♦♦♦ “ЗД Евроинс” АД – Член на Управителния съвет – до 16. 07. 2007 г.; 

♦♦♦♦ “Изток Плаза” ЕАД – Член на Съвета на директорите – до 27. 12. 2010 г.; 

♦♦♦♦ “Форум плюс” ЕООД – Управител – до 07.01.2009 г.; 

♦♦♦♦ “Нисан София Консулт” АД – Изпълнителен директор – до 02.09.2008 г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с като член на управителен или контролен орган е било свързано през 
последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Асен Минчев притежава магистърска степен по “Счетоводство и контрол” от 
Университета за национално и световно стопанство. 

Асен Минчев е бил Изпълнителен директор на холдинговото дружество “Еврохолд” АД 
за периода 1998 г. – 2006 г. до сливането му със “Старком Холдинг” АД. От 1996 г. до 
2000 г. е член на Управителния съвет на “ЗД Евроинс” АД, бил е и представляващ на 
заместник – председателя на Надзорния съвет на “Евроинс – Здравно осигуряване” 
АД. Асен Минчев е бил Председател на Съвета на директорите на “Нисан София 
Консулт” АД, оторизиран дилър на Рено и Нисан, а понастоящем е Изпълнителен член 
на Съвета на директорите на “Скандинавия Моторс” ЕАД, оторизиран дилър на СААБ 
за България. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в качеството му на 
отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез свързани лица в процедури по 
несъстоятелност или управление от синдик; не е било лишавано от съд от правото на 
участие в управителни или контролни органи на други дружества. 

През последните пет години на лицето е наложено едно административно наказание – 
по НП № Р-10-43/06.04.2009 г. за извършено нарушение на чл. 114, ал. 1 във връзка 
с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” във връзка с чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК. 

 

Име Златолина Иванова Мукова 

Длъжност Член  на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦ “Евроинс Иншурънс Груп” АД – Изпълнителен директор; 

♦ “ЗД Евроинс” АД – Председател на Управителния съвет. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦ “Ниеса” АД – член на Съвета на директорите; 

♦ “Сдружение ездови клуб - Конкур” – Председател на управителния съвет; 

♦ “Софика Груп” АД – независим член на Съвета на директорите; 

Прекратени: 

♦ “Балкани Консулт” АД – Член на Съвета на директорите – до 27.07.2007 г. (на 
основание молба по чл. 233, ал. 5 от ТЗ); 

♦ “Юнайтед Тайлс” ООД – Управител – до 27. 07. 2007 г. (на основание молба по 
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чл. 233, ал. 5 от ТЗ); 

♦ Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” – Председател на 
Управителния съвет – до 06. 11. 2006 г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Златолина Мукова притежава над 10 годишен опит в областта на стопанското 
управление и финансовия мениджмънт. Кариерата й включва редица ръководни 
длъжности в обществения и частен сектор като изпълнителен директор, финансов 
директор и вътрешен контрольор на частни дружества, заместник – министър на 
транспорта и съобщенията, отговарящ за финансите, европейската интеграция и 
структурната реформа, мениджър в “Български Пост–приватизационен фонд”, 
основан от Европейската банка за възстановяване и развитие. Златолина Мукова е 
възпитаник на транспортния факултет на Техническия Университет в София, 
притежава магистърска степен по икономика от Университета за Национално и 
световно стопанство, София и Сертифицирана диплома по счетоводство и финанси от 
Асоциацията на експерт-счетоводителите, Великобритания. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Асен Емануилов Асенов 

Длъжност Член на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ “Авто Юнион” АД – Изпълнителен директор; 

♦♦♦♦ “Авто Юнион Пропъртис” ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Ауто 1” ООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Ауто Италия” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “БГ Аутолийз Груп” Б.В. – Управител; 

♦♦♦♦ “БГ Аутолийз Холдинг” Б.В. – Управител; 

♦♦♦♦ “Булвария Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Гранспорт Ауто”   EООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Евролийз Асет” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД, Румъния – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евромобил Лизинг” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Евротрък” ЕООД – управител; 

♦♦♦♦ “Булвария Варна” ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Каргоекспрес Имоти” ЕАД – Председател на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Милано Моторс” ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Moтобул” ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Нисан София” АД – Член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “София Моторс” ЕООД – Управител;  

♦♦♦♦ “Стар Моторс” ЕООД – Управител. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Авто Юнион Груп” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 
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последните 5 години ♦♦♦♦ “Moтобул Експрес” ЕООД – Управител; 

Прекратени: 

♦♦♦♦ “Авто Юнион Център” ЕООД – Управител – до 05.10.2009г.; 

♦♦♦♦ “Булвария Рент А Кар” ЕООД – Управител – до 09. 03.2011г.; 

♦♦♦♦ “Евролийз Ауто” ЕАД, Скопие – Председател на Съвета на директорите – до 
12.08.2010г.; 

♦♦♦♦ “Евролийз Рент А Кар” ЕООД – Управител – до 09.03.2011г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Асен Асенов притежава магистърска степен “Счетоводство и контрол” и бакалавърска 
степен „Международни икономически отношения” от Университета за национално и 
световно стопанство – София. Г-н Асенов притежава и диплома MBA (Master of 
Business Administration) „Международни счетоводни стандарти и международен 
бизнес” от Университета по икономика – Виена.  

Професионалната си кариера Асен Асенов започва в Еврохолд АД преди 11 години 
като счетоводител. В периода 2002-2004 той е главен счетоводител на Еврохолд АД. 
От края на 2004 година г-н Асенов е избран за Изпълнителен директор на Евролийз 
Ауто ЕАД – лизинговата компания в структурата на Еврохолд по това време. 

Понастоящем г-н Асенов отговаря за лизинговия и автомобилен бизнес на 
икономическата група Еврохолд България. Г-н Асенов е изпълнителен директор на 
Авто Юнион и оглавява лизинговите компании на групата в Румъния и Македония, 
освен това ръководи автомобилните дилъри на Nissan, Renault, Dacia, Saab, Opel, 
Chevrolet, Fiat, Lancia, Alfa Romео, Mazda, Maserati   и смазочните продукти Castrol и 
BP (Motobul), всичките също част от холдинга.  

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име “Експат Капитал” АД 

Длъжност Член на Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, ул. “Георги С. Раковски” № 96А 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

Не са налице данни за извършвана дейност извън емитента, която е значима по 
отношение на емитента. 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Торн” АД – член на Съвета на директорите. 

 

Прекратени: 

Към датата на проспекта не са налице данни за прекратени участия като член на 
управителен/ контролен орган и/или съдружник през последните 5 години. 

 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

“Експат Капитал” АД е основана през 2006 г. в София. Компанията предлага услуги в 
сферата на управлението на активи и финансовото консултиране по въпроси, 
свързани с финансиране, първично публично предлагане, капиталови пазари, 
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сливания и придобивания, инвестиции в дялови участия, инвестиционни проекти в 
областта на недвижимите имоти, индустриалния сектор и сектора на услугите. 
Дружеството е едноличен собственик на лицензирано управляващо дружество, което 
управлява 3 договорни фонда и множество индивидуални портфейли. „Експат 
Капитал“ АД е и обслужващо дружество на „Експат Бета“ АДСИЦ, което инвестира в 
недвижими имоти в България. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Никола Симеонов Янков 

Длъжност Представляващ “Експат Капитал” АД в Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, ул. “Георги С. Раковски ” № 96А 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ “Експат Капитал” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Експат Алфа” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Декстра недвижимости” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Зоната” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Гренада” ООД – Управител и съдружник с 50% участие; 

♦♦♦♦ “Симол” ЕАД – Изпълнителен член на Съвета на директорите; 

♦♦♦♦ “Търговски комплекс Банско” ЕАД – Член на Съвета на директорите. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ “Декстра Асетс” АД – представляващ дружеството – до 23.01.2011 г.; 

♦♦♦♦ “Зоната Клубове” ЕООД – управител – до 07.07.2011 г., като след тази дата и към 
датата на проспекта лицето е ликвидатор на дружеството. 

♦♦♦♦ “Българска рейтингова агенция” АД – член на Съвета на директорите – до 
15.06.2009 г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

♦♦♦♦ “Зоната Клубове” ЕООД – управител до 07.07.2011 г., като след тази дата и към 
датата на проспекта лицето е ликвидатор на дружеството. 

Относим професионален 
опит 

 

 

 

 

 

 

 

Никола Янков е бил заместник-министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.), 
където отговаря за държавно контролираните компании от сектора на транспорта и 
телекомуникациите, както и за привличането на частни инвестиции в 
инфраструктурни проекти като летища и пристанища. Едновременно с това е бил 
председател на Съвета на директорите на Национална компания „Пристанища“ и член 
на съветите по Икономическа политика и за Икономически растеж към Министерския 
съвет. От 2001 до 2003 г. Никола Янков е бил заместник-министър на икономиката, 
където отговаря за развитието и регулирането на промишления сектор и 
председателства Временната комисия за защита на митата и квотите. 

Никола Янков е заемал различни мениджърски позиции в частни компании – бил е 
член на Надзорния съвет на „Лукойл Нефтохим“ АД, член на Съвета на директорите 
на „Нафтекс България Холдинг“ АД, изпълнителен директор на „Нафтекс Петрол“ АД, 
финансов мениджър в „Солвей Соди“ АД и мениджър Парични операции в „Крафт 
Якобс Сушард България“ АД.  

Никола Янков е бакалавър по икономика на потреблението от университета „Корнел“ 
в САЩ. Владее английски, руски и френски език. 

Принудителни 
административни мерки и 

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
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наказания  свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Любомир Христов Стоев 

Длъжност Представляващ “Експат Капитал” АД в Управителния съвет 

Служебен адрес гр. София, ул. “Георги С. Раковски ” № 96А 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

♦♦♦♦ “Експат Капитал“ АД – Член на Съвета на директорите; 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ “Дар финанс” ЕООД – Управител;  

♦♦♦♦ “Бентом Инвестмънтс” ЕООД – Управител; 

♦♦♦♦ “Акреда” ЕООД – едноличен собственик на капитала и представляващ; 

♦♦♦♦ “Кремпле” ООД – Управител и съдружник с  50% участие; 

♦♦♦♦ AFG Invest GmbH (Виена) – Управляващ директор. 

Прекратени: 

♦♦♦♦ “Лого-Къмпани” ЕООД – едноличен собственик на капитала на дружеството – до 
08.06.2011 г.; Управител на дружеството до преобразуването му в “Кремпле” 
ООД, посочено по-горе; 

♦♦♦♦ Vitosha Unternehmensbeteiligungs AG (Виена) – Изпълнителен директор – до 2007 
г. 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

В момента Любомир Стоев е и управляващ директор на AFG Invest GmbH (Виена). 
Богатият му професионален опит включва още работа във Vitosha 
Unternehmensbeteiligungs AG (Виена) като изпълнителен директор (2005-2007 г.), 
както и в още няколко други компании във Виена. Г-н Стоев е магистър по 
социология и икономика от Университета по икономика и бизнес администрация във 
Виена. Владее немски, английски и руски език, има начални познания по сърбо-
хърватски. 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

 

2. Ключови служители 

Мениджъри по основни направления в Емитента са финансовия директор – Галя Александрова 
Георгиева и изпълнителните директори на подхолдинговите направления, както следва: 

За застрахователния подхолдинг – Евроинс Иншурънс Груп АД това са Кирил Иванов Бошов и 
Златолина Иванова Мукова (вж. раздел XII.1.). 

За автомобилния подхолдинг – Авто Юнион АД това е Асен Емануилов Асенов, който ръководи и 
лизинговия подхолдинг – Евролийз Груп (с фирма БГ Аутолийз Груп Б.В.) (вж. раздел XII.1.). 

За “Eвро-Финанс” АД основните служители са Кирил Иванов Бошов (вж. раздел XII.1.) и Момчил 
Петков Петков. 
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Име Галя Александрова Георгиева 

Длъжност Финансов директор на “Еврохолд България” АД 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

Не са налице данни  за извършвана дейност извън емитента, която е значима по 
отношение на емитента 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

Не са налице данни други участия като член на управителен/ контролен орган и/или 
съдружник, които не са прекратени към датата на проспекта. 

 Прекратени: 

♦♦♦♦ "Синтетика" АД – Председател на Съвета на директорите до 05. 08. 2011 г.; 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма други данни за несъстоятелност, управление от синдик 
или ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е 
било свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Галя Алекснадрова Георгиева завършва висшето си образование в Университет за 
национално и световно стопанство (УНСС)-София през 1995 г. със специалност 
“Икономика и Управление на Индустрията”, образователна степен “Магистър”. През 
2005 г. завършва второ магистърско образование в “Стопанска Академия-Д. А. 
Ценов”, специалност “Финанси”. Завършва специализация “Информационни 
технологии във финансовото дело” към Института по математика и информатика – 
БАН. През 2009 г. завършва магистърска програма „Корпоративен мениджмънт” към 
Open University – London. Притежава 12–годишен опит в областта на счетоводството и 
финансите. От 2002 г. до 2004 г. е Финансов директор на “Херку” АД – гр. Пловдив. 
От 2004 г. до 2005 г. е “Директор за връзки с инвеститорите” на “Формопласт” АД – 
гр. Кърджали. От 2005 г. до 2007 г. е “Вътрешен контрол” в “Еврофорум” ООД.  От 
2005 г. до 2006 г. изпълнява длъжността главен счетоводител на “Старком Холдинг” 
АД. От 2007 г. и до момента е Финансов директор на “Еврохолд България” АД.  

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Име Момчил Петков Петков 

Длъжност Изпълнителен член на Съвета на директорите на “Евро – Финанс” АД 

Служебен адрес гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Данни за извършвана 
дейност извън емитента, 
която е значима по 
отношение на емитента 

Не са налице данни  за извършвана дейност извън емитента, която е значима по 
отношение на емитента 

Данни за всички други 
участия като член на 
управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през 
последните 5 години 

Настоящи: 

♦♦♦♦ Управител на „Еуросис“ ЕООД 

Прекратени: 

Не са налице данни за прекратени участия като член на управителен/ контролен 
орган и/или съдружник през последните 5 години 

Данни за несъстоятелност, 
управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето 
като член на управителните 
или надзорни органи е било 
свързано през последните 5 
години 

Към датата на проспекта няма данни за несъстоятелност, управление от синдик или 
ликвидация, с които лицето като член на управителен или контролен орган е било 
свързано през последните 5 години. 

Относим професионален 
опит 

Служител на инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД повече от 13 години. В 
периода 1998 г. - 2008 г. преминава последователно през следните позиции: фронт-
офис, бек-офис, счетоводство, инвестиционно банкиране. От 2002 г. е лицензиран 
инвестиционен консултант от КФН. През 2008 г. заема позицията Директор 
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„Инвестиционно банкиране и развитие“ и е избран за член на СД. От  м. юни 2011 г. е  
изпълнителен директор на инвестиционния посредник.     

 

Принудителни 
административни мерки и 
наказания  

През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за 
измами; в качеството му на отговорно лице не е било въвличано пряко или чрез 
свързани лица в процедури по несъстоятелност или управление от синдик; не е било 
лишавано от съд от правото на участие в управителни или контролни органи на други 
дружества. 

 

Дейността на Емитента не е зависима от индивидуалния професионален опит или квалификация 
на други служители, освен изброените по - горе. 

 

3. Конфликти на интереси 

Не са известни конфликти на интереси, възникнали по повод изпълнение на задълженията на 
горепосочените лица към Емитента или други техни частни интереси. 

Не съществуват споразумения между акционери, клиенти, доставчици и/или други лица, съгласно 
които да са избирани/назначавани членове на управителните и надзорните органи или други 
служители на дружеството.  

Предоставени са гаранции от членовете на Управителния и на Надзорния съвет на Емитента в 
размер на три работни заплати. 

Членове на Управителния и на Надзорния съвет притежават инвестиции в акции на Емитента, 
описани по-долу в Проспекта. Същите не са приемали ограничения върху разпореждане от тяхна 
страна с притежавани акции на Емитента и такива ограничения не съществуват. 
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XIII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 

През 2010 г. членовете на Управителния и на Надзорния съвет на Еврохолд България през 
съответния период са получили следните възнаграждения от Емитента и негови дъщерни 
дружества, както следва: 

 

Изплатени през 2010 г. възнаграждения в 
лева 

от Еврохолд 
България АД 

от дъщерни дружества ОБЩО 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ 62,220 227,515 289,735 

Асен Христов 43,320 179,480 222,800 

Димитър Димитров 7,200 48,035 55,235 

Иван Мънков 11,700 - 11,700 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 112,450 214,623 327,073 

Кирил Бошов 28,500 82,050 110,550 

Асен Минчев 30,300 29,803 60,103 

Ива Гарванска* 9,000 16,960 25,960 

Борислав Фесчиев* 40,650 34,570 75,220 

Асен Асенов 4,000 51,240 55,240 

Ключови служители    

Галя Георгиева 34,465 - 34,456 

Момчил Петков - 41,362 41,362 

* Към датата на изготвяне на настоящия Проспект Ива Гарванска и Борислав Фесчиев са освободени от 
заеманите длъжности в УС на Емитента. 

На членовете на Управителния и на Надзорния съвет не са изплащани възнаграждения и/или 
обезщетения в натура през посочения период. 

Еврохолд България, както и неговите дъщерни предприятия, не заделят суми за изплащане на 
пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете 
Управителния и на Надзорния съвет. 

Членовете на Управителния и на Надзорния съвет получават своите възнаграждения на база 
сключени договори за управление с Емитента. Текущите договори на членовете на Управителния и 
на Надзорния съвет с Емитента имат действие до прекратяване изпълнението на съответната 
длъжност. 
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XIV. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 

В съответствие с Устава на дружеството, членовете на Управителния и на Надзорния съвет на 
Еврохолд България АД се избират с мандат за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия 
Надзорен съвет се избират за срок от 3 (три) години. Съгласно Устава, членовете на съветите 
могат да бъдат преизбирани без ограничения. В случай, че договорите за управление на 
членовете на Управителния и на Надзорния съвет не бъдат изрично прекратени преди изтичането 
на мандата, същите се считат за автоматично подновени до прекратяване изпълнението на 
длъжността. Формалното изтичане на мандатите не води до освобождаване от длъжност, като 
последното, съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 4 от Търговския закона има действие от 
отразяването му в Търговския регистър. 

Така формално мандатът на първия Надзорен съвет на дружеството изтече на 12.12.2009, а 
мандатът на настоящия Управителен съвет изтича на 12.12.2011г. На първото следващо общо 
събрание на акционерите на дружеството, Управителния съвет на Емитента ще включи за 
обсъждане в дневния ред на общото събрание въпроса за формално преизбиране на членовете на 
съветите – съответно с нови 5(пет)-годишни мандати. 

Същевременно, Членовете на Управителния и Надзорния съвет са сключили съответни договори за 
управление с Емитента. Текущите договори на членовете на Управителния и Надзорния съвет имат 
действие до прекратяване на изпълнението на длъжността, включително и тези на новоизбраните 
през месец юни 2011 г. членове на НС и УС. 

В нито един от договорите за управление, сключени с Еврохолд България АД или с негово 
дъщерно дружество не са предвидени компенсации и/или обезщетения, които лицата биха 
получили при предсрочното им прекратяване. 

 

 Дата на договора за 
управление 

До дата 

Надзорен съвет   

1. Асен Христов 27.11.2006 г. До прекратяване 

2. Димитър Димитров 27.11.2006 г. До прекратяване 

3. Иван Мънков 27.11.2006 г. До прекратяване 

4. Николай Василев 1.06.2011 г. До прекратяване 

Управителен съвет   

1. Кирил Бошов 27.11.2006 г. До прекратяване 

2. Асен Минчев 27.11.2006 г. До прекратяване 

3. Асен Асенов 31.08.2009 г. До прекратяване 

4. Златолина Мукова 1.06.2011 г. До прекратяване 

5. Експат Капитал АД  

(чрез Никола Янков или Любомир Стоев) 

1.06.2011 г. До прекратяване 

 

Част от вътрешните правила на “Еврохолд България” АД са Правилата за работа на одитния 
комитет. 

Към датата на изготвяне на Проспекта дружеството има създаден Одитен комитет. 

Одитният комитет на Еврохолд България АД е избран от общото събрание на акционерите на 
дружеството от 26.05.2009 г. В състава му с мандат от 3 години влизат Димитър Стоянов 
Димитров, Иван Георгиев Мънков, Милена Василева Аврамова. 

В съответствие с чл. 40л от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Одитният комитет 
ежегодно отчита дейността си пред общото събрание на акционерите при приемането на годишния 
финансов отчет на дружеството. Докладът на Одитния комитет се изготвя и представя на 
акционерите заедно с всички други материали, във връзка с редовното годишно заседание на 
общото събрание на акционерите на дружеството за приемане на годишните неконсолидирани и 
консолидирани финансови отчети. 
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В съответствие с разпоредбите на ЗНФО, Одитният комитет на Еврохолд България АД има следните 
функции: 

• Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството; 

• Наблюдава ефективността на системата на вътрешния контрол; 

• Наблюдава системата за управлението на рисковете; 

• Наблюдава независимия финансов одит;  

• Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в 
съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните 
счетоводители, включително предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания 
одитор. 

Целта на Одитния комитет е да подпомага ръководството на компанията при изпълнение на 
задълженията му за целостта на индивидуалните и консолидираните финансови отчети, 
оценяването на ефективността на системите за вътрешен финансов контрол и наблюдаване 
ефективността и обективността на вътрешните и външните одитори. 

Управлението на Еврохолд България АД е изградено на основата на международно признатите 
стандарти за добро корпоративно управление, действащи в Европейската общност, Националния 
кодекс за корпоративно управление, отразени в неговата Програма за прилагане на 
международните стандарти за добро корпоративно управление. Емитентът спазва режима за добро 
корпоративно управление в страната си на регистрация. 

Като публично дружество и емитент на финансови инструменти Еврохолд България АД се 
придържа към принципите за прозрачност, равнопоставеност, отчетност, обективност, отразени в 
неговата Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно 
управление. Те са в основата и на неговата бизнес практика, като спомагат за изграждане и 
функциониране на ефективен контрол и управление на риска, навременно отразяване на 
промените в регулациите, разкриване на информация на пазара. Съществена част от програмата 
са разпоредбите и процедурите за недопускане на конфликт на интереси, ползване на вътрешна 
информация, съхраняване на търговска тайна, предотвратяване изпирането на пари, 
финансирането на тероризма и недопускане на финансови злоупотреби. 

Управителният и Надзорният съвет също работят, освен в съответствие с нормативните изисквания 
и разпоредбите на Устава на дружеството и на базата на Правилници за тяхната дейност. 
Правилникът за работата на Управителния съвет е приет на заседание на съвета, проведено на 15. 
02. 2008 г. и одобрен на заседание на Надзорния съвет, проведено на 15. 02. 2008 г. От своя 
страна Надзорният съвет, в съответствие с Устава на “Еврохолд България” АД също е приел 
Правилник за работата си на свое заседание от 08. 02. 2008 г.  

Еврохолд България АД е приел и прилага Програма за добро корпоративно управление. Тази 
програма урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на Еврохолд 
България АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове. Всеки инвеститор може 
да се запознае с програмата в интернет сайта на емитента www.eurohold.bg. 

Еврохолд България АД няма учреден комитет по възнагражденията, но стриктно спазва 
принципите за формиране на възнагражденията, определени в Програмата за добро корпоративно 
управление. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Управителния съвет 
отчитат: 

• Задълженията и приноса на всеки един член на Управителния съвет в дейността и 
резултатите на дружеството; 

• Възможността за задържане на квалифицирани и лоялни ръководители; 
• Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Управителния съвет и 

дългосрочните интереси на дружеството. 

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. 
Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет съответства на техните задължения и не е 
обвързано с резултатите от дейността на дружеството. Възнагражденията на независимите 
членове на Надзорния съвет са постоянни и отразяват участието в заседания, изпълнението на 
техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и не получават 
допълнителни стимули. 
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XV. ЗАЕТИ ЛИЦА 

Брой заети лица 

Към 19.09.2011 г. в Еврохолд България АД не са назначени служители и не са наемани служители 
на временни договори. 

Към датата на изготвяне на Проспекта в Еврохолд България АД са назначени 10 служители на 
трудов договор. 

От създаването на Еврохолд България АД до настоящия момент няма профсъюзни организации на 
служителите. 

Към датата на изготвяне на Проспекта броят на заетите по трудов договор лица във всички 
дружества от Групата на Еврохолд е 1,707, като от тях 1,008 са заетите в България, съответно 565 
в Румъния и 134 в Македония. 

През 2008 г. служителите по трудов договор от Групата Еврохолд са били 2,178 от които 566 заети 
в Румъния. През 2009 г. заетите лица в структурата на Еврохолд достигат до 2,370, от които 581 
човека в Румъния и 144 човека в Македония. След продажбата на производствените предприятия 
в края на 2010 г. общия брой на заетите по трудов договор лица във всички дружества от Групата 
Еврохолд е 1,746, от тях 1,047 са заетите в България, съответно 565 в Румъния и 134 в 
Македония. 

Компанията-майка не наема временно заети лица. Подобна дейност е присъща за 
застрахователните компании. В ЗД Евроинс АД броят на регистрираните застрахователни агенти 
по време на ежегодната кампания „Гражданска отговорност” достига 6,000 бр., съответно в 
Евроинс Румъния те са около 5,800, а в Евроинс Македония в рамките на 350 бр. 

 

Акционерни участия и стокови опции 

Към датата на проспекта членовете на Управителния и Надзорния съвет притежават акции от 
капитала на емитента, както следва: 

 

Име Длъжност Брой акции  

Надзорен съвет    

1. Асен Христов Председател на Надзорния съвет - 

2. Димитър Димитров Зам. председател на Надзорния съвет 200 

3. Николай Василев Независим член на Надзорния съвет - 

4. Иван Мънков Независим член на Надзорния съвет 25,000 

Управителен съвет   

1. Кирил Бошов Председател на Управителния съвет - 

2. Асен Минчев Изпълнителен член на Управителния съвет - 

3. Асен Асенов Член на Управителния съвет 140,000 

4. Златолина Мукова Член на Управителния съвет - 

5. Експат Капитал АД  Член на Управителния съвет 21,512,529 

Никола Янков  
Представляващ Експат Капитал АД на 
основание чл. 234 ал.1 от ТЗ в УС - 

Любомир Стоев  
Представляващ Експат Капитал АД на 
основание чл. 234 ал.1 от ТЗ в УС - 

Общо:  21,753,644 

Ключови служители   

1. Галя Георгиева Финансов директор 71,412 

2. Момчил Петков Изпълнителен директор на Евро-Финанс АД 4,384 

Общо:  21,829,440 
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Не са издавани опции за придобиване на акции от дружеството в полза на членовете на 
управителния или контролния органи, служителите или трети лица.  

Не съществуват никакви ограничения за разпореждането на притежаваните от Галя Георгиева и 
Момчил Петков в качеството им на ключови служители ценни книжа на Емитента. 

 

Договорености за участие на служителите в капитала на Емитента 

Към датата на изготвяне на настоящия документ няма постигнати споразумения или други 
договорености със служителите на Емитента за участието им в капитала на дружеството. 
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XVI. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 

Към датата на настоящия документ уставният капитал на Еврохолд България АД е в размер на 108 
643 712 лева, разпределен в 108 643 712 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 
(един) лев всяка. Всички акции са изплатени. Всички издадени акции са от еднакъв клас и дават 
по 1 (едно) право на глас в общото събрание на акционерите. 

Акционерите на компанията са 10,227 физически и 143 юридически лица, или общо 10,370 лица  

Таблицата по-долу показва акционерната структура на Еврохолд България АД към датата на 
Проспекта, съгласно информацията, с която разполага Дружеството. 

 

Акционерна структура 

Акционер Седалище Брой акции Дял от капитала 

Старком Холдинг АД България, гр. Етрополе 57,399,374 52.83% 

Експат Капитал АД България, гр. София 21,512,529 19.80% 

Leo Overseas LTD Кипър, Ларнака 4,359,283 4.01% 

Thames Capital Partners LTD. Великобритания, Лондон 3,841,467 3.54% 

Swedbank AS Clients Естония, Талин 4,239,000 3.90% 

Unicredit Bank Austria AG Австрия, Виена 2,954,160 2.72% 

Salink LTD. Кипър, Никозия 1,847,553 1.70% 

Ай Ен Джи УПФ България, гр. София 1,505,880 1.39% 

Други юридически лица  4,118,989 3.79% 

Други физически лица   6,865,477 6.32% 

ОБЩО  108,643,712 100.00% 

 

Мажоритарен акционер в Емитента е Старком Холдинг АД. Старком Холдинг АД е холдингово 
дружество, регистрирано в Република България, което осъществява своята дейност съгласно 
българското законодателство. Старком Холдинг към настоящия момент притежава контролно 
участие от приблизително 53% от всички акции на "Еврохолд България". 

Старком Холдинг АД е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 
Република България с ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление: 191, бул. Руски, гр. 
Етрополе 2180. Регистрираният капитал на дружеството е 6 900 000 лв., разпределен в 69,000 
броя обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност 100 лв. всяка. Обхватът на 
дейността на Старком Холдинг е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в 
български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
прехвърлянето на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които компанията участва, 
финансиране на дружества, в които компанията участва. Старком Холдинг АД има едностепенна 
структура на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима души – Асен Милков 
Христов - Изпълнителен директор, Кирил Иванов Бошов – Председател на Съвета на директорите 
и Велислав Милков Христов - член на Съвета на директорите. Старком Холдинг АД се 
представлява от изпълнителния директор Асен Христов. 

Основна инвестиция в портфейла на Старком Холдинг е Еврохолд България. В тази връзка целите, 
които мениджмънтът на Старком Холдинг АД си поставя са фокусирани върху развитието на 
Еврохолд България и утвърждаването на пазарните позиции на компаниите от групата на 
Еврохолд. 

Мажоритарният акционер не притежава различни права на глас. 

Мажоритарен акционер в "Старком Холдинг" е Асен Милков Христов - български гражданин, със 
служебен адрес в София 1592, бул. "Христофор Колумб". 43. Асен Христов е притежател на 51% 
от акции с право на глас на "Старком Холдинг". По този начин, Асен Христов има възможността да 
упражнява ефективен контрол върху Старком Холдинг АД като мажоритарен акционер в Еврохолд 
България. 
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Експат Капитал АД е втори основен акционер в Еврохолд България АД, който притежава 
квалифицирано участие в капитала на Емитента. Към датата на настоящия документ Експат 
Капитал АД контролира правото на глас на приблизително 20% от издадените акции. 

Експат Капитал АД не притежава различни права на глас. 

Експат Капитал АД e акционерно дружество, надлежно учредено и развиващо дейност съгласно 
законите на Република България. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, 
ул. „Г.С. Раковски“ № 96А. Капиталът на дружеството е в размер на 1 124 000, разпределен в 
1 124 000 броя акции с номинал 1 лв. всяка. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в 
състав Никола Симеонов Янков, Николай Василев Василев и Любомир Христов Стоев. 

Експат Капитал АД е едноличен собственик на лицензирано управляващо дружество Експат Асет 
Мениджмънт“ ЕАД, което управлява 3 договорни фонда и множество индивидуални портфейли. 
Експат Капитал АД е и обслужващо дружество на Експат Бета АДСИЦ, което инвестира в 
недвижими имоти в България. 

Към момента правата на глас в Експат Капитал АД са разпределени между неговите акционери, 
както следва: „Експат Груп“ ЕООД, ЕИК 148014053 (притежаващо 46% от правата на глас), 
„Декстра Недвижимости“ АД, ЕИК 131416557 (притежаващо 20,02% от правата на глас) и „Дар 
Финанс” ЕООД, ЕИК 131385495 (притежаващо 33,98% от правата на глас). Нито едно от 
изброените лица – акционери в Експат Капитал АД не попада в хипотезите на притежание на 
непряко дялово участие, регламентирани в чл. 146 ЗППЦК. 

Видно от посоченото по-горе, към датата на Проспекта има само две лица, които притежават пряко 
дялово участие в размер от 5 или повече на сто от акциите с право на глас в общото събрание на 
Емитента, което е предмет на оповестяване съгласно чл. 145 и сл. от ЗППЦК. Това са Старком 
Холдинг АД и Експат Капитал АД. 

Видно от посоченото по-горе, към датата на Проспекта има само едно лице, което притежава 
непряко дялово участие в размер от 5 или повече на сто от акциите с право на глас в общото 
събрание на Емитента, което е предмет на оповестяване съгласно чл. 146 и сл. от ЗППЦК. Това е 
Асен Милков Христов – в хипотезата на чл. 146, ал. 1, т. 5 ЗППЦК, чрез осъществявания от него 
контрол по смисъла на § 1, т. 13, б. „а“ от ПЗР на ЗППЦК върху мажоритарния акционер Старком 
Холдинг АД. 

Освен горепосочените лица, на Емитента не са известни други физически или юридически лица, 
които да притежават пряко или непряко в хипотезите на чл. 146 от ЗППЦК дялово участие в 
размер от 5 или повече на сто от акциите с право на глас в общото събрание на Емитента. 

Еврохолд България АД няма договорености с други лица, нито са му известни такива 
договорености, действието на които може да доведе до бъдеща промяна в контрола на 
дружеството. 

 

Мерки срещу злоупотреба с контрол 

Чл.118 от ЗППЦК регламентира облекчени условия за упражняването на правата от миноритарните 
акционери, а именно – акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от 
капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава 
интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети 
лица.  

Съгласно чл. 118а ЗППЦК, ако лице, което контролира публичното дружество, е склонило член на 
управителните или контролните му органи да действа или да се въздържи от действие не в 
интерес на дружеството, то същото отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди. 

Императивни мерки за ограничаване на контрола, освен в ЗППЦК са предвидени и в Търговския 
закон – чл.223а от ТЗ, във връзка с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, регламентира правото на 
акционерите, притежаващи заедно или поотделно най - малко 5 на сто от капитала да искат 
включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в Дневния ред на 
Общото събрание след изпращане на покана, респективно след обявяването й в Търговския 
регистър по реда на чл.223а от ТЗ. 

Чл.227 от ТЗ въвежда изискване за кворум – поне половината от капитала при вземане на 
решение за изменение и допълнение на устава, преобразуване и прекратяване на дружеството, 
увеличаване или намаляване на капитала. За вземането на тези решения е необходимо 
мнозинство 2/3 от представения капитал, а за вземане на решение за преобразуване – мнозинство 
¾ от представените на събранието акции с право на глас. 
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В съответствие с разпоредбите на чл. 114 и сл. ЗППЦК, всяка сделка между Емитента, от една 
страна, и акционер с пряко или непряко контролно участие от 25 и над 25 на сто от гласовете в 
общото събрание на акционерите, или съответно – свързани с такъв акционер лица, от друга 
страна, трябва да бъде одобрена от акционерите в общото събрание на Емитента, в случай, че 
стойността и е 2% или повече от активите по последния изготвен счетоводен баланс на Емитента. 
Имащия личен интерес в такава сделка акционер с контролно участие (признат от закона за 
“заинтересовано лице”), няма право да гласува на общото събрание на акционерите по този 
въпрос.  

В Устава на Емитента не са предвидени допълнителни мерки срещу злоупотреба с контрол. 

С цел недопускане на злоупотребата с контрол и равнопоставено третиране на всички акционери 
Еврохолд България АД е приел и прилага Програма за добро корпоративно управление. Тази 
програма урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на “Еврохолд 
България” АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове. Всеки инвеститор може 
да се запознае с програмата в интернет сайта на Емитента www.eurohold.bg. 

Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски. 

Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от 
Еврохолд България АД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на 
дружеството.  
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XVII. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

Дефиниция на „свързани лица” по смисъла на МСС 24 

Съгласно Международен Стандарт 24 „Оповестяване на свързани лица”, дадено лице се счита за 
свързано, когато: 

А) директно или индиректно чрез един или повече посредници лицето: 

• Контролира или е контролирано,  или е под общ контрол на предприятието (последното 
включва предприятието майка, дъщерни предприятия, дъщерни на дъщерни 
предприятия) 

• Има дял в предприятието, което му дава възможност да управлява значително влияние 
над предприятието; или 

• Упражнява общ контрол върху предприятието. 

Б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно определението в МСС 28 Инвестиции в 
асоциирани предприятия) на предприятието; 

В) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник; 

Г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или негово предприятие 
майка; 

Д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в буква а) или г) 
по-горе; 

Е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или значително 
повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо значителни правомощия за 
гласуване в това предприятие, пряко или непряко; 

Съгласно същия стандарт сделка между свързани лица е налице, когато има прехвърляне на 
ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без значение дали се прилага някаква 
цена. Информация за свързаните лица, за периода, обхванат от историческата финансова 
информация е представена в следващите таблици: 

 

Свързани лица с Емитента: 

Име на компанията %  на 
участие 

в 
основния 
капитал 

 Име на компанията % на 
участие 

в 
основния 
капитал 

 
  

Сектор Застраховане и Здравно 
осигуряване 

  
Сектор Автомобили 

 

Евроинс Иншурънс Груп АД* 80.82%  Авто Юнион АД* 99,98% 

     

Непряко участие чрез Евроинс Иншурънс Груп 
АД: 

 
 

Непряко участие чрез Авто Юнион:  

ЗД Евроинс АД 77.22%  
 

Евролийз Рент а Кар ЕООД 100% 

Евроинс Румъния Застраховане - АД 90.45%  Скандинавия Моторс АД 99,54% 

Евроинс Осигуряване АД - Македония  91.39% 
 

Нисан София EАД 100% 

Евроинс Здравно Осигуряване АД 100.00%  Булвария Холдинг ЕАД 100% 

Интер Сигорта АД - Турция 90.75%  Булвария Варна ЕООД 100% 

   Милано Моторс ЕООД 100% 

Сектор Финанси   Стар Моторс ЕООД 100% 

Евро Финанс АД* 99.99%  Гранспорт Ауто ЕООД 100% 

   Ауто Италия ЕАД 100% 

Непряко участие чрез Евро Финанс АД:   Еспас Ауто ЕООД 100% 

Еуросис ЕООД 100%  Аутоплаза ЕАД 100% 

   Евротрък ЕООД 100% 
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БГ Аутолийз Холдинг Б.В. – Холандия* 100%  Ауто 1 ООД 51% 

     

Непряко участие чрез БГ Аутолийз Холдинг 
Б.В. Холандия: 

 
 

Непряко участие чрез Булвария Варна ЕООД:  

БГ Аутолийз Груп Б. В. – Холандия 100%  Каргоекспрес Имоти ЕАД 100% 

     

Непряко участие чрез БГ Аутолийз Груп Б. В. – 
Холандия 

 
 

Непряко участие чрез Ауто Италия ЕАД:  

Евролийз Ауто Румъния 74.93%  Ита Лизинг ЕООД  100% 

Евролийз Ауто Скопие АД 100%    

Евролийз Ауто ЕАД 100%  Сектор Недвижими имоти  

   Еврохолд Имоти ЕООД* 100% 

Непряко участие чрез Евролийз Ауто ЕАД     

Евромобил лизинг АД 51%  Непряко участие чрез Еврохолд Имоти ЕООД:  

Евролийз Ауто Финанс ЕАД 100%  Еврохолд Имоти Велико Търново ЕООД 100% 

     

   Непряко участие чрез Авто Юнион АД:  

   Авто Юнион Пропъртис ЕООД 100% 

* Пряко участие     

 

Към датата на изготвяне на Проспекта не са налице сделки или предложения за сделки със 
свързани лица, които да са от съществено значение за емитента или негово дъщерно дружество и 
да са необичайни по вид и условия. 

 

Транзакции и баланси с дъщерни предприятия 

В рамките на холдинга се извършват постоянно и сделки между Емитента и дъщерните дружества, 
произтичащи от естеството на основната им дейност. Важна цел на Еврохолд България АД е да 
реализира значителна синергия между трите подхолдинга на Групата – Евроинс Иншурънс Груп, 
Евролийз Груп и Авто Юнион. Сделките между свързаните лица представляват покупко-продажби 
на транспортни средства, лизинг на транспортни средства, застрахователни и 
здравноосигурителни услуги, наем на офис помещения, наем на транспортни средства и др. 
Всички сделки се сключват на принципа „на една ръка разстояние”. Характерни са сделките 
между компанията-майка и дъщерните дружества, при които чрез вътрешногрупови заеми се 
управлява ликвидността на отделните дружества и се провежда инвестиционна политика. Всички 
заеми предоставени от и на Еврохолд са сключени без да се изисква обезпечение по тях и при 
лихвени условия, които са съобразени с пазарните условия за страната.  

 

Нетекущи вземания от свързани лица 

Главница по предоставени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Еспас Ауто ЕООД            -        -  73 53 103 

Авто Юнион Груп ЕАД            -       2,229                -     3,402                -     

Авто Юнион Пропъртис  ЕООД            -       1,772                -     1,772                -     

Геоенергопроект АД 265 417                -                    -                    -     

Джи Пи Ес Контрол АД            -       135                -                    -                    -     

Евро Пауър АД 285 361                -                    -                    -     

Евролийз Ауто - Румъния 196 196 196 196 196 

Евролийз Ауто ЕАД - по предоставен 
заем от Уникредит Булбанк АД 

- 18,231 5,241 16,226 7,235 

Евролийз Ауто -Македония            -       196 - 293                -     
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Авто Юнион АД                -                    -                    -                    -     923 

Евротест – Контрол ЕАД 213 135                -     135                -     

Еврохолд Имоти ЕООД            -        -  7,844 5,253 9,489 

Еврохотелс АД 6 208                -     274                -     

Каргоекспрес ЕООД            -       520                -     456                -     

Старком Холдинг АД                -                    -                    -                    -     2,358 

Синхроген Фарма  ООД 115 204                -     131                -     

Скандинавия Моторс ЕАД 805 1,170 1,039 976 855 

Общо 1,885 25,774 14,393 29,167 21,159 

 

Текущи вземания от свързани лица 

Лихви по предоставени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион Груп ЕАД            -       62                -     57                -     

Авто Юнион Пропъртис  ЕООД            -       33                -     104                -     

Геоенергопроект АД 35 57                -                    -                    -     

Джи Пи Ес Контрол АД             -       2                -                    -                    -     

Евро Пауър АД 14 37                -                    -                    -     

Евролийз Ауто – Румъния 66 81 97 89 104 

Евролийз Ауто ЕАД 205            -                      -                    -     0 

Евролийз Ауто –Македония            -       3 22 12 21 

Евролийз Рент А Кар  ЕООД 22            -                      -                    -                    -     

Евротест-Контрол ЕАД  22 3                -     7                -     

Еврохолд Имоти В.Търново ЕООД 57 57 57 57 57 

Еврохолд Имоти ЕООД            -       52 139 121 56 

Еврохотелс АД 9 12                -     21                -     

Еспас Ауто ЕООД 4 1 2 1 5 

Каргоекспрес ЕООД            -       27                -     9                -     

Авто Юнион АД                -                    -                    -                    -     38 

Изток Плаза ЕАД                -                    -                    -     8                -     

Синхроген фарма  ООД 7 19                -     2                -     

Скандинавия Моторс ЕАД  34  -  19 11 3 

Старком Холдинг АД - - 16                -     15 

Общо 475 446 352 499 299 

 

Главница по предоставени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Евролийз Ауто ЕАД - по предоставен 
заем от Уникредит Булбанк АД 

16,625       - - - - 

Общо 16,625       - - - - 

 

Вземания от дивиденти 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Нисан София ЕООД            -       70 30 70 30 
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Авто Юнион Груп АД            -       159                -     159                 -     

Общо                -     229 30 229 30 

 

Други търговски вземания 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Формопласт АД 6  -                 -     1 0 

Евролийз Ауто ЕАД 98  -  3,989                -     0 

Етропал АД 4  -                 -                    -     0 

Авто Юнион Груп ЕАД                 -                    -                    -     2                -     

Авто Юнион АД   -   -  4 1 4 

Ауто Италия ЕАД   -   -  1 1 1 

Булвария Холдинг ЕАД   -   -  1 1 1 

Евроинс - Здравно Осигуряване АД   -   -  1 1 1 

ЗД Евроинс АД  9  -  4 9 4 

Нисан София ЕООД   -   -  2 2 2 

Скандинавия Моторс ЕАД   -   -  401 1 0 

Общо 117 - 4.403 19 13 

 

Нетекущи задължения към свързани лица 

Главници по получени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион АД            -        -  837            -       1,611 

Аутоплаза АД            -       100 100 100 100 

Евроинс Иншурънс Груп АД  -  16,428 16,428 16,428 10,824 

Евролийз Ауто ЕАД 12,434 8,814 5,991 9,082 5,133 

Евротест-Контрол АД 1,870            -                      -                -                  -       

Еврохолд Имоти ЕООД 1,635            -                      -                -                  -       

Еспас Ауто  ЕООД 108 42                -                -                  -       

Етропал АД 3,345 2,658                -     3,062            -       

Изток Плаза ЕАД            -       1,164                -                -                  -       

Евролийз Рент-а-кар ЕООД - - 45            -       45 

Каргоекспрес Имоти ЕАД            -        -  104            -       104 

Нисан София ЕООД 1            -                      -                -                  -       

Формопласт АД 259 177 177 177            -       

Геоенергопроект АД       105            -       

Старком Холдинг АД - - 5,205            -                  -       

Общо 19,652 29,383 28,887 28,954 17,817 

      

Лихви по получени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Аутоплаза АД            -       3 10 5 13 

Авто Юнион АД - - 3            -       8 

Каргоекспрес Имоти ЕАД - - 2            -       4 

Евроинс Иншурънс Груп  ЕАД  -  455 267 514 62 
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Евролийз Ауто ЕАД 342 339 176 596 28 

Евротест-Контрол ЕАД 161 6                -     6            -       

Евролийз Рент А Кар ЕООД - -                -                -       1 

Еспас ауто  ЕООД 5 1                -                -                  -       

Етропал АД 296 55                -     64            -       

Изток Плаза ЕАД            -       24                -                -                  -       

Нисан София ЕООД 32            -                      -                -                  -       

Формопласт АД 23 6                -     13            -       

Общо 859 889 458            1,198   116 

 

Главница по предоставени заеми 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Еврохолд Имоти ЕООД            -       8,006            -                  -                  -       

Общо            -       8,006            -                  -                  -       

 

Други търговски задължения 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Евротест-Контрол АД               11               -                        -                      -                    -     

Нисан София АД         1,431               -                        -                      -                    -     

Авто Юнион АД             -                4,728   2,932            4,253              145   

Евро-финанс АД  -   -  -                     -                    -     

Евроинс - Здравно Осигуряване АД  -   -  1                   -                    -     

Джи Пи Ес Контрол АД              -                        1                   -                      -                    -     

Скандинавия Моторс АД                       -                     3   

Старком Холдинг АД                       -                655   

ЗД Евроинс АД             -                        1   3                    1                   1   

Общо          1,442            4,730   2,936              4,254               804   

 

Приходи от дивиденти 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион Груп ЕАД            -       759                -                     -                     -     

Нисан София ЕАД            -       426                -                     -                     -     

Еспас ауто  ЕООД            -       700                -                     -                     -     

Евро-финанс АД 543 249 260 260 713 

Етропал АД 689            -                      -                     -                     -     

Евролийз Ауто ЕАД 963            -                      -                     -                     -     

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ 31 24 31                 -                     -     

Общо 2,226 2,159 291 260 713 

      

Приходи на Еврохолд България 
АД от лихви  

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион АД            -       34                -                     -                   60   

Авто Юнион Груп ЕАД            -       122 156 98                -     

Авто Юнион Пропъртис ЕООД            -       33 106 71                -     
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Ай Ти Софт ООД 4            -                      -                     -                    -     

Геоенергопроект АД 16 23 5 5                -     

Джи Пи Ес Контрол АД            -       1 1                 -                    -     

Евро Пауър АД 10 23 19                 -                    -     

Евроинс Иншурънс Груп ЕАД 75            -                      -                     -                    -     

Евролийз Ауто ЕАД 277 774 1 385            405   

Евролийз ауто- Румъния/Аситранс 
лизинг/ 39 4 15 8                 8   

Евролийз ауто Скопие            -       3 18 8                -     

Евролийз ауто-Румъния            -       11                -                     -                    -     

Евролийз-Рент А Кар ЕООД 22            -                      -                     -                    -     

Евротест - контрол АД 14 13 7 4                -     

Еврохолд имоти В.Т 14            -                      -                     -                    -     

Еврохолд Имоти ЕООД 169 264 494 231            124   

Еврохотелс АД 53 4 18 8                -     

Еспас Ауто ЕООД 37            -       3 1                 3   

ИЗТОК ПЛАЗА ЕАД            -                  -       36 8                -     

Каргоекспрес ООД 5 33 22 18                -     

Лаудспикърс - Си - Ей  ЕООД 2            -                      -                     -                    -     

Нисан София 6            -                      -                     -                    -     

Синхроген фарма ООД 4 12 9 5                -     

Скандинавия моторс ЕАД 34 47                -     27               21   

Темс Кепитъл Партнерс 17            -                      -                     -                    -     

Общо 798 1401 910 877             621   

      

Разходи на Еврохолд България 
АД за лихви 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Авто Юнион Груп ЕАД             -                      73                   -                      -                    -     

Авто Юнион АД  -   -  3                   -                     5   

Аутоплаза АД             -                      3   7                    4                   3   

Джи Пи Ес Контрол АД             -                    -        12                   -                    -     

Евроинс Иншурънс Груп            342           1,096   1,543                994              587   

Евролийз Ауто ЕАД            193           1,032   656                328              185   

Евролийз ауто-цесия             -                      21   18                   -                    -     

Евролийз Рент А Кар ЕООД  -   -                  -                      -                     1   

Евротест-контрол АД            161                 57                   -                      -                    -     

Еврохолд имоти ЕООД                 3                 22   5                    5                  -     

Еспас Ауто ЕООД                 5                   3                   -                      -                    -     

Етропал АД            277              201   155                102                  -     

Етропал-98             -                    -                        -                      -                    -     

Изток Плаза ЕАД             -                      49   27                  27                  -     

Каргоекспрес Имоти ЕАД  -   -  2                   -                     3   

Нисан София               12               -                        -                      -                    -     

Темс Кепитъл Партнерс               69               -                        -                      -                    -     

Формопласт АД               21                 15   11                    8                   7   

Общо          1,083            2,572   2,439              1,468               791   
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Сделките със свързани лица не представляват сравнително голям процент от общия консолидиран 
оборот на Еврохолд България. Консолидираните приходи на Емитента са изчистени от вътрешно 
групови транзакции и представляват продажбите към лица, извън Групата. 

Поради голямата и сложна структура на Еврохолд, нивата на елиминация на вътрешно фирмените 
сделки са много на брой и съответните транзакции са разнородни по естество, поради това, 
представените по-долу числа са сумата на вътрешно-груповите приходи сумирани общо и 
елиминирани при консолидацията на Еврохолд България АД. 

 

Сделки между свързани лица 

(хил. лв.) 2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

I. Приходи от продажби на:      

1. Продукция         1,533              339   348                330                  -     

2. Стоки            311           2,001   3,529            1,562              952   

3. Услуги         7,101           7,382   10,446            4,788           4,589   

4. Други             822              591   239                120              337   

Общо          9,767          10,313   14,562              6,800            5,878   

II. Финансови   приходи           

1. Приходи от лихви          2,971           6,460   6,600            3,485           2,146   

2. Приходи от дивиденти          2,302           2,134   260                260              713   

5. Други                23           1,109   343                  61                 81   

Общо          5,296            9,703   7,203              3,806            2,940   

 

Транзакции с мажоритарния собственик 

Единствената значима сделка, която Емитентът е сключил със свързано лице извън Групата 
дъщерни предприятия е договореният през месец март 2007 г. заем от мажоритарния акционер 
Старком Холдинг АД. Заемът е сключен при условия, които са не по-неблагоприятни от пазарните 
условия за страната. Договорът е сключен за срок от 5 (пет) години при лихва от 5 (пет) процента 
на годишна база. Паричният заем е с лимит до 15 000 000 лева и се отпуска без да се изисква 
обезпечение. Еврохолд България АД може да използва предоставените му суми за финансиране на 
дейността на дружествата, в които притежава капиталово участие, за придобиване на капиталово 
участие в нови дружества, за управление на тези дружества и осъществяване на нови 
инвестиционни проекти.  

 

Вземания от мажоритарния 
собственик 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Старком Холдинг АД            -       2,663 16 16 15 

Общо            -       2,663 16 16 15 

 

Задължения към мажоритарния 
собственик 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Старком Холдинг АД      4,612      -  5,205  142 

Общо      4,612                -       5,205  142 

 

Приходи от лихви от мажоритарния 
собственик 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 
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  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Старком Холдинг АД            -       58 62 48 - 

Общо            -       58 62 48 - 

 

Разходи за лихви към 
мажоритарния собственик 

2008 2009 2010 H1 2010 H1 2011 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Старком Холдинг АД         470               51     46 31 14 

Общо         470               51     46 31 14 
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XVIII. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Историческа финансова информация 

Историческата годишна финансова информация е одитирана и съставена съгласно изискванията 
на МСФО. 

Годишните одитирани консолидирани финансови отчети (ГФО) за  2008 г., 2009 г. и 2010 г. са 
част от настоящия Проспект и включват:  

• Баланс / Отчет за финансовото състояние; 

• Отчет за доходите / Отчет за всеобхватния доход; 

• Отчет за промените в собствения капитал 

• Отчет за паричните потоци; 

• Бележки по финансовите отчети; 

• Годишен доклад за дейността; 

• Независим одиторски доклад.  

Годишните финансови отчети са налични на електронните страници информационната агенция на 
X3news www.x3news.com, Комисията за Финансов Надзор www.fsc.bg, БФБ-София www.bse-sofia.bg, 
Еврохолд България АД www.eurohold.bg, където са оповестени от Еврохолд България АД в 
качеството му на Емитент на акции, приети за търговия на БФБ-София с борсов код 4ЕН.  

Емитентът е сключил договор с финансово-информационната агенция X3news за регулярно 
разкриване и оповестяване на финансова и друга информация. 

2. Междинна и друга финансова информация 

Междинните консолидирани финансови отчети към 30.06.2011 г. неразделна част от настоящия 
Проспект не са одитирани и включват:  

• Счетоводен баланс; 

• Отчет за приходите и разходите; 

• Отчет за промените в собствения капитал 

• Отчет за паричните потоци; 

• Бележки по финансовите отчети; 

• Счетоводни политики; 

Междинните финансови отчети са неодитирани. 

Междинните финансови отчети са достъпни за инвеститорите на описаните по-горе места.  

 

3. Дивидентна политика 

Политиката на дружеството по отношение на разпределянето на дивиденти е съобразена с 
изискванията на действащата нормативна уредба в страната и на Устава на Еврохолд България АД, 
който не съдържа никакви ограничения относно разпределянето на дивидент по отношение на 
никой от акционерите. 

В периода обхванат от историческата финансова информация дружеството не е разпределяло 
дивиденти.  

Политика на компанията по разпределение на паричен дивидент е обвързана и съобразена с 
инвестиционна програма на групата. Намеренията на дружеството по отношение на дивидентните 
плащания са от една страна те да отговарят на плановете за растеж и развитие на компанията и 
поддържане на необходимата ликвидност от друга.   

Според чл. 247а ал. 1 на Търговския закон дивиденти се изплащат само ако според проверения и 
приет съгласно раздел ХI на закона финансов отчет за съответната година чистата стойност на 
имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от 
сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е 
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длъжно да образува по закон или устав. Тези плащания по ал. 1 се извършват до размера на 
печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд 
"Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава 
минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" 
и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Според чл. 246 
ал.1 на Търговския закон дружеството е длъжно да заделя за фонд "Резервен" най-малко 1/10 от 
печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от 
капитала, определена от устава.    

Като холдингово дружество възможността на компанията да изплаща дивиденти е и в пряка 
зависимост от дивидентите и лихвите, които дъщерните дружества изплащат на компанията-майка.   

Дивидентната политика ще бъде преразглеждана периодично и определянето й зависи от 
Управителния съвет и Общото събрание на акционерите. Тя е в пряка връзка с различни фактори, 
включително икономическите перспективи, бъдещите резултати, необходимостта от ликвидни 
средства, финансовото състояние, плановете за развитие и изискванията на закона.    

В случай, че Общото събрание на дружеството вземе решение за изплащане на дивиденти, те ще 
бъдат разпределени в срок и място, определени от Управителния съвет спрямо решението на 
Общото събрание на акционерите.   

Всички акции на дружеството имат еднакви дивидентни права, подробно описани в точка 15.5 
“Листване на предлаганите акции и права по акциите”.  

 

4. Правни и арбитражни производства 

През последните 12 (дванадесет) месеца Еврохолд България АД и останалите дружества в Групата 
не са били и не са страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
които имат или биха могли да имат съществено влияние върху финансовото им състояние или 
рентабилност, нито им е била известна опасност от възникването на подобни производства.  

Няма решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента. 

 

5. Съществени промени след датата на последния финансов отчет 

След датата на последния финансов отчет към 30.06.2011 г. до датата на настоящия документ са 
настъпили следните съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента: 

 

• Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН АД, част от икономическата група на Еврохолд 
България АД, е подал заявление до Комисията за защита на конкуренцията за одобрение 
на сделка по придобиване на дружеството Дару Кар АД.  

Дару Кар АД е дилър на автомобилната марка БМВ в България. Компанията има оторизиран 
сервиз за ремонт на автомобили БМВ, Мини, Роувър, Ленд Роувър и Махиндра. Същото 
така, предлага и оригинални резервни части за марките автомобили, които предлага. Дару 
Кар разполага с търговски и сервизен комплекс в гр. София -ЖК Дружба.  

Сделката е част от стратегията на автомобилния холдинг  за разширяване пазарния му дял 
в сегмента обслужване на автомобили от висок клас, както и придобиване на сервизни 
центрове като основен източник на рентабилност поради ниските маржове при продажбата 
на нови автомобили в настоящата пазарна ситуация. 

Окончателното придобиване на компанията ще приключи след одобрението на сделката от 
КЗК. 

• На 06 август 2011 г . автомобилмият подхолдинг Авто Юнион придоби 51%, 
представляващи 5 100 дяла от капитала на „Ауто 1” ООД с номинална стойност от 100 лева 
всеки. Дружеството „Ауто 1” ООД е с основна дейност внос и продажба на резервни части 
за автомобили. С направената инвестиция Авто Юнион АД допълва и подпомага сервизната 
си дейност, като основен източник на рентабилност. 

• На 24 август 2011 г. Евролийз Груп едноличен собственик на капитала на Евролийз Ауто 
ЕАД взе решение за ново увеличение на капитала на Евролийз Ауто България чрез 
разпределяне на натрупана през предходните периоди печалба, посредством издаването 
на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) нови акции с право на глас с номинална 
стойност от по 1 (един) лев всяка. 
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В резултат на новото увеличение, капитала на Евролийз Ауто България се увеличава с 
4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева, от 15 500 000 (петнадесет милиона и 
петстотин хиляди) лева на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. 

На 31 август 2011 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа 
увеличението на капитала на Евролийз Ауто ЕАД. 

• На 29 юли 2011 г. Авто Юнион стана едноличен собственик на 100% от Нисан София АД, 
като придоби миноритарния дял от 2%, представляващи 43 584 броя акции с номинална 
стойност 1 лев всяка една. Промяната в правната форма на Нисан София ЕАД е вписана в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 15.08.2011 г. 

• На 01 септември 2011 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа 
преобразуване чрез вливане на „Булвария Рент а Кар” ЕООД в „Евролийз Рент а Кар” 
ЕООД. В следствие на вливането цялото имущество на „Булвария Рент а Кар” ЕООД 
премина към „Евролийз Рент а Кар” ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. 
Преобразуващото се дружество се прекрати без ликвидация. 

Основната цел на това преструктуриране е постигане на по-добра сегментация на пазара, 
което ще доведе до повишаване нивото на обслужване и удовлетвореност на клиентите. 
Това е предпоставка за затвърждаване на пазарните позиции на Avis и Budget в България и 
увеличаване на пазарния им дял. Чрез обединяването на двете компании се постига 
оптимизиране на ресурсите, редуциране на разходите за наеми и оптимално използване на 
автопарка. Очакваното намаление на общите разходи е в размер на около 500 хиляди лева 
годишно. 

В следствие на преобразуването по отношение на „Евролийз Рент а Кар” ЕООД не са 
настъпили промени във фирмата, седалището и адрес на управление, начина на 
представителство, учредителния акт и/или едноличния собственик на капитала. 

 

Не са настъпвали други съществени промени във финансовата или търговска позиция на Емитента. 
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XIX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Акционерен капитал 

Акционерен капитал 

Към датата на Проспекта капиталът на дружеството възлиза на 108 643 712 лева, разпределен в 
108 643 712 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, 
право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една. 

Всички акции на дружеството са от един и същи клас и са изцяло изплатени. Целият капитал на 
дружеството е заплатен с парични средства. Всички акции, емитирани от дружеството, са в 
обръщение. 

Акциите на Емитента са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на Българска Фондова 
Борса – София АД с борсов код 4ЕН.  

Емитентът не е изкупувал, съответно не притежава собствени акции. 

Към 19.09.2011 г. 2,555 броя акции от капитала на Емитента се притежават от свързаното лице ЗД 
Евроинс АД. Акциите са с номинална стойност 1 лев всяка една и счетоводна стойност 3,755 лв. 
Към датата на проспекта няма други дъщерни дружества и/или свързани лица, които да 
притежават акции от капитала на Емитента. 

Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции, издадени от 
Еврохолд България АД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на 
дружеството. 

Българското законодателство не урежда съществуването на уставен, но неемитиран капитал, 
следователно по отношение на Емитента не са налице права за придобиване и/ или задължения за 
уставен, но неемитиран капитал.  

Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски. 

Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, има висяща процедура по увеличаване на 
капитала на Емитента вж. раздел ХХІХ.3 „Информация за текуща подписка”, но извън тази 
процедура не са налице права за придобиване на акции, с изключение на тези, които ще бъдат 
издадени след одобрението на проспекта за първично публично предлагане на ценни книжа по 
текущото увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор. 

Не са предприемани действия от Емитента във връзка с издаването на варанти, конвертируеми и 
обменяеми ценни книжа или права. 

Органът, който е компетентен да взема решения във връзка с увеличение на капитала на Емитента 
е общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 13, ал. 5 от Устава на Емитента, Управителният 
съвет на дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400,000,000 
(четиристотин милиона) лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър 
на изменението в устава, прието с решение на общото събрание на акционерите от 30. 06. 2011 г., 
при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, 
както и на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на Емитента или върху капитала на други 
дружества от Групата на Еврохолд България АД, както и спрямо които да има поет ангажимент под 
условие или безусловно да им бъдат издадени в тяхна полза подобни опции. 

 

Промяна на акционерния капитал 

Еврохолд България АД е учредено на 12.12.2006г. с капитал в размер на 50 002 586 лева, 
разпределен в 50 002 586 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с 
право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен 
дял, с номинална стойност 1 лев всяка една. Капиталът на дружеството е формиран в резултат на 
сливане без ликвидация на “Еврохолд” АД и “Старком холдинг” АД. Размерът на капитала е 
определен в Договора за преобразуване, одобрен от общите събрания на акционерите на 
сливащите се дружества. 

В периода май – юни 2007 г. “Еврохолд България” АД проведе успешно подписка за увеличение на 
капитала чрез издаване на нови 12 500 646 броя акции с номинална стойност 1.00 лв. и 
емисионна стойност 3.35 лв. всяка. В хода на подписката са издадени 50 002 586 броя права, 
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всяко, от които дава право за покупка на 0.25 нови акции. Общият размер на записаните и 
заплатени акции достигна 12 495 050 или 99.96 % от предложеното количество. След 
приключване на описаното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 62 497 636 лева, 
разпределен в 62 497 636 броя обикновени, поименни, непривилегировани, безналични акции, с 
право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка 
една. 

В периода март – май 2011 г., с решение на Управителния съвет на “Еврохолд България” АД, на 
основание правомощието, предоставено му по силата на чл. 13, ал. 5 от устава на дружеството, 
капиталът на “Еврохолд България” АД беше увеличен посредством издаването на 46 146 076 нови 
акции, с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност 1.00 лв. всяка. Дружеството издаде 62 
497 636 права като съотношението брой права/ нови акции беше 1/1. Бяха записани 46 146 076 
акции или 73.84% от количеството предложено за записване. Към датата на Проспекта капиталът 
на дружеството възлиза на 108 643 712 лева, разпределен в 108 643 712 броя обикновени, 
поименни, непривилегировани, безналични акции, с право на глас, право на дивидент и 
ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев всяка една.  

На 27.07.2011 г. Управителният съвет на Емитента, на основание правомощието си, дадено му по 
силата на чл. 13, ал. 5 от Устава във връзка с приложимите разпоредби от ТЗ и ЗППЦК, взе 
решение за увеличение на капитала на “Еврохолд България” АД. Към датата на настоящия 
проспект е налице висяща процедура по увеличение капитала на Емитента. Очаква се до края на 
септември 2011 г. Комисията за финансов надзор да одобри проспект за първично публично 
предлагане на 36 214 570 броя нови обикновени, поименни, непривилегировани, безналични 
акции, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност от 1.00 лев 
всяка една.  

По отношение на Емитента са неприложими действия, които биха довели до промяна в правата на 
държателите на акции. 

В Устава и/ или във вътрешните правилници на Емитента не са налице разпоредби, които биха 
довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на Емитента. 

В Устава и/ или във вътрешните правилници на Емитента не са налице разпоредби, които 
управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена.  

В Устава на Емитента не са налице разпоредби, които да определят по-строги правила, от тези, 
които се изискват от закона, за промени в капитала на Емитента. 

 

Капиталови резерви 

Еврохолд България АД образува фонд “Резервен”. Източници на фонд “Резервен” са: 

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 
1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава; 

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при 
издаването им; 

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им 
предимства за акциите; 

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание. 

Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба или 
за покриване на загуби от предходната година. Когато средствата на фонд “Резервен” надхвърлят 
1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде 
използван и за увеличаване на капитала. 

 

2. Учредителен договор и устав 

Еврохолд България АД е публично дружество и неговият устав е съобразен с изискванията на 
ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. Посочената по-долу информация относно 
устава на Емитента също е съобразена с действащото българско законодателство.  

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Устава на дружеството, Еврохолд България АД е с предмет на дейност: 
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, 
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придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, 
финансиране на дружества, в които дружеството участва. 

Органите на управление на дружеството са общо събрание на акционерите, Надзорен и 
Управителен съвет (чл. 19 от Устава).  

Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и се състои от всички 
акционери с право на глас. В компетенциите на общото събрание на акционерите (ОСА) са 
ключови решения за дейността на холдинга като: вземане на решение за изменяне и допълване на 
устава; преобразуване и прекратяване на дружеството; увеличаване и намаляване на капитала; 
избиране на членове на Надзорния съвет и др. 

Съгласно чл. 21, ал. 1 от устава общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно 
на редовно заседание от Управителния съвет. Управителният съвет и Надзорният съвет могат да 
поискат свикване на ОСА и на извънредно заседание: по собствена преценка; когато загубите 
надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала и в други законоустановени случаи. 

Съгласно същия член на устава, и съобразно чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание на 
акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават 
акции, представляващи най – малко 5 на сто от капитала на Емитента. В случай, че Управителният 
съвет не свика ОСА в едномесечен срок или ако ОСА не се проведе в тримесечен срок от 
заявяване на искането окръжния съд свиква ОСА или овластява акционерите поискали свикването 
или техен представител да свика събранието.  

Съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто 
от капитала на Емитента (без оглед на времетраенето, в което ги притежават и без предварително 
да са отправяли такова искане до Управителния съвет на дружеството) могат да искат от окръжния 
съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание 
по определен от тях дневен ред, като съдът следва се произнесе незабавно по искането.  

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Емитента, 
могат да искат и включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в 
дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ. 

Свикването на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския 
регистър, по реда, предвиден в чл. 22 и 23 от Устава на Емитента. 

Разпоредбите от устава на Емитента, касаещи Управителния съвет и Надзорния съвет са посочени 
подробно в т. XXІ. 3 по-долу от настоящия документ. 

Акциите на дружеството са от един клас, а именно обикновени, поименни, безналични. 
Номиналната стойност на една акция е 1.00 (един) лев. Всяка акция дава на своя притежател 
право на 1 (един) глас в ОСА; право на дивидент (част от печалбата на дружеството) и право на 
ликвидационен дял. Освен това съгласно чл. 11, ал. 3 от устава всеки акционер има право да 
придобие с предимство част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала; да се 
запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание; да упълномощи 
друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството; да бъде избиран в ръководните 
органи на дружеството и да упражнява всички други права, предоставени му от българското 
право. 

Съгласно чл. 64, ал.1 от Устава на дружеството, дивиденти се разпределят и изплащат веднъж 
годишно само при наличието на следните условия: изтичане на съответната финансова година; 
наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година; остатък от печалбата 
след заделяне на необходимите средства за фонд “Резервен” и за другите, предвидени от закона 
направления; решение на общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от 
нея, и в частност за разпределяне на дивиденти и за определяне на техния размер. Дивидентите 
се разпределят между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции. Право да получат 
дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-
ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето 
решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащане на 
гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по 
изплащане на дивидента са за сметка на дружеството 

Търговията с акциите на дружеството и тяхното прехвърляне се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по неговото прилагане, 
Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД и Правилника на Централен 
депозитар АД, като в устава на Емитента не са предвидени ограничения относно свободната 
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прехвърляемост на неговите акции. Издаването и разпореждането с акции на Емитента, като 
безналични ценни книжа, има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД.  

Уставът на дружеството не съдържа разпоредби, които установяват праг на собственост, над който 
акционерната собственост трябва да бъде оповестена, както и разпоредби, които биха довели до 
забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на Емитента. 

 

3. Управителен и Надзорен съвет 

Разпоредби, касаещи Надзорния съвет (членове 33-43 от Устава): 

Надзорният съвет е в състав от четирима члена - Асен Милков Христов, Димитър Стоянов 
Димитров, Иван Георгиев Мънков и Николай Василев Василев. 

Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участвува в 
управлението на дружеството. Членовете на Надзорния съвет се избират от общото събрание на 
акционерите за срок от 5 (пет) години. Първият Надзорен съвет се избира за срок от 3 (три) 
години. Надзорният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 7 (седем) лица. Те могат да бъдат 
дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя 
свой представител за изпълнение на задълженията му. Членовете на Надзорния съвет могат да 
бъдат преизбирани без ограничение. 

Не може да бъде член на Надзорния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от ТЗ, а именно лице, което е 
било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност 
през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на 
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; както и лице по чл. 116а, ал. 1 
от ЗППЦК, а именно лице, което към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за 
престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и 
осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е 
реабилитирано. Членовете на Надзорния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни 
условия: 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

- да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в 
несъстоятелност като едноличен търговец; 

- да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност. 

Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица по 
смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно независимият член на съвета не може да бъде: 

- служител в публичното дружество; 

- акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в 
общото събрание или е свързано с дружеството лице; 

- лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 

- член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или 
друго юридическо лице по предходните две точки; 

- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество. 

Членовете на Надзорния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното 
разпределение на функциите между членовете на съвета. Председателят на Надзорния съвет 
организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, устава и решенията на общото 
събрание на акционерите. Заместник - председателят на Надзорния съвет, замества председателя, 
при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да 
изпълнява задълженията си. 

Надзорният съвет има право на достъп до всякаква информация и документация, свързани с 
управлението на дружеството.  

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, 
както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му (вж. раздел 12.10.). 

Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър 
търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството, 
като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, да 
проявяват лоялност към дружеството като предпочитат интереса на дружеството пред своя 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
211

собствен интерес и избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на 
дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено 
пред съответния орган и да не участват, както и да не оказват влияние  върху останалите членове 
на съвета при вземането на решения в тези случаи, да не разпространяват непублична 
информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет до 
публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. 

Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на 
дружеството. В случай че се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите 
вреди, той се освобождава от отговорност. Общото събрание на акционерите може да освободи от 
отговорност член на Надзорния съвет на редовно годишно общо събрание при наличие на 
заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен 
финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, 
предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание на акционерите. 

Членовете на Надзорния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, 
определен от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно 
възнаграждение. Гаранцията се внася в банка на територията на страната. Ако общото събрание 
на акционерите не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 
(три) месечното му брутно възнаграждение. Гаранцията се връща незабавно, когато съответният 
член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета. 

Надзорният съвет на “Еврохолд България” АД е компетентен по следните въпроси: 

- избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

- определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет; 

- контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по 
всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството; 

- извършва необходимите проучвания с оглед изпълнение на задълженията си; 

- одобрява правилника за работата на Управителния съвет; 

- свиква общо събрание на акционерите; 

- приема правила за работата си; 

- изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на 
общото събрание на акционерите. 

Надзорният съвет може да използва експерти, които да съдействат за осъществяване на 
задълженията му. 

Надзорният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж на 3 (три) 
месеца. Свикването се извършва с писмена покана до членовете на Надзорния съвет, в която се 
посочват мястото, датата и часа на провеждане на заседанието; дневния ред на въпросите, 
предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието. 
Поканата се изпраща най-малко 1 (един) ден преди датата на заседанието, освен ако Надзорният 
съвет не е определил друг срок, като в противен случай заседание не се провежда. Поканите се 
изпращат до адресите, посочени от самите членове на съвета. Изпращането на поканите се 
удостоверява с обратни разписки или по друг подходящ начин, удостоверяващ получаването им. 
Ако членовете на Надзорния съвет са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при 
положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на 
членовете трябва да бъде отразено в протокола на заседанието. Когато на заседание на 
Надзорния съвет се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, 
присъстващите се считат за редовно поканени. Всеки член на Надзорния съвет може да поиска 
писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят 
е длъжен да свика заседанието в 3 (три) дневен срок след датата на поискването. В случай че 
това не се случи, заседанието може да бъде свикано от всеки един член на Надзорния съвет. 

Надзорният съвет взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, 
лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки член може да представлява само един от 
отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно. С решение на 
Надзорния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове.  

Надзорният съвет приема своите решения с мнозинство от всички членове, освен ако в устава на 
дружеството или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на 
Надзорния съвет има 1 (един) глас. Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, 
устава или решение на Надзорния съвет не предвиждат друго. Надзорният съвет може да приема 
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решения и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита прието, когато 
всички негови членове са заявили писмено съгласието си за приемането му. Надзорният съвет 
приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията, 
приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния ред, реда за 
воденето на протоколите от заседанията, съхранението на архива и останалите съществени 
въпроси, свързани с дейността му. 

За всяко заседание на Надзорния съвет се съставя протокол, в който се посочват мястото и 
времето на провеждане на заседанието; дневния ред; имената на присъствалите членове на 
Надзорния съвет, на представените членове и на техните представители; присъствието на лица, 
които не са членове на Надзорния съвет; направените предложения; проведените гласувания и 
резултатите от тях; направените възражения. Към протокола се прилагат документите, свързани с 
провеждането на заседанието на Надзорния съвет. Протоколите се подписват от всички 
присъствали членове на Надзорния съвет, съответно от представителите на членове на Надзорния 
съвет. Всеки член на Надзорния съвет може да получи копие от протокола.  

 

Разпоредби, касаещи Управителния съвет (членове 43-55 от Устава): 

Управителният съвет на “Еврохолд България” АД е в състав от пет члена: председател - Кирил 
Иванов Бошов, изпълнителен директор – Асен Минчев Минчев и членове – Златолина Иванова 
Мукова, Асен Емануилов Асенов и “Експат Капитал” АД, което на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ е 
определило двама представители за изпълнение на задълженията си в съвета - Никола Симеонов 
Янков или Любомир Христов Стоев. Членовете на съвета, овластени да представляват Дружеството 
пред трети лица заедно и/ или поотделно са председателят – Кирил Иванов Бошов и 
изпълнителния директор – Асен Минчев Минчев. 

Управителният съвет управлява “Еврохолд България” АД, като извършва своята дейност под 
контрола на общото събрание на акционерите и на надзорния съвет. Той решава всички въпроси, 
които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на 
въпросите, които по закон или по разпоредбите на устава са възложени за решаване 
изключително на общото събрание на акционерите или на надзорния съвет. 

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години.  

Управителният съвет може да бъде в състав от 3 (три) до 9 (девет) лица. Те могат да бъдат 
дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя 
свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя 
представител. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Не може да бъде член на Управителния съвет лице по чл. 234, ал. 2 от ТЗ, а именно лице, което е 
било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност 
през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на 
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; както и лице по чл. 116а, ал. 1 
от ЗППЦК, а именно лице, което към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за 
престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и 
осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е 
реабилитирано. 

Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят и на следните допълнителни условия: 

- да притежават достатъчна професионална квалификация и опит за управление на дейността на 
дружеството;  

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

- да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни 
съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или което е 
прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

- да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в 
несъстоятелност като едноличен търговец; 

- да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност. 

Правата и задълженията на Управителния съвет и неговите членове са описани в закона (ТЗ, 
ЗППЦК и др.) и Устава на дружеството.  
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Членовете на Управителния съвет имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното 
разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и 
представителство на някои от тях. Председателят на Управителния съвет организира работата на 
съвета съобразно изискванията на закона, на устава и решенията на общото събрание на 
акционерите. Заместник – председателят на Управителния съвет, замества председателя, при 
изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява 
задълженията си. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на 
Управителния съвет, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му (вж. раздел 
12. 10). 

Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър 
търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството, 
като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, да 
проявяват лоялност към дружеството като предпочитат интереса на дружеството пред своя 
собствен интерес и избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на 
дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват писмено 
пред съответния орган и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове 
на съвета при вземането на решения в тези случаи, да не разпространяват непублична 
информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет до 
публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. 

Управителният съвет е длъжен да се отчете за своите разходи пред Надзорния съвет и пред 
редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на 
неговата отговорност за управление на дружеството. 

Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на 
дружеството. В случай че се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите 
вреди, той се освобождава от отговорност. Освобождаването от отговорност се извършва от 
общото събрание на акционерите на дружеството: 

- ежегодно при приемането на годишния финансов отчет на дружеството; 

- в други случаи, предвидени от закона, в устава на дружеството и в решения на общото събрание 
на акционерите. 

Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Управителния съвет на 
редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен 
финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на 
текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който поканата за свикване 
на общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър. 

Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в български лева и в 
размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно 
възнаграждение. Гаранцията се внася в банка на територията на България. В случай че общото 
събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) 
месечното му брутно възнаграждение. Гаранцията се връща незабавно, когато съответния член 
бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета. 

Управителният съвет на “Еврохолд България” АД е компетентен по следните въпроси: 

- организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и 
опазването на неговото имущество; 

- управлява и представлява дружеството; 

- чрез изпълнителните си членове сключва договори със служителите на дружеството, изменя и 
прекратява правоотношенията с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените 
нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от 
дружеството лица; 

- отчита се при всяко поискване от Надзорния съвет за изтеклия до заседанието период от 
предишния отчет, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца; 

- урежда отношенията на дружеството с държавния и общинския бюджет; 

- контролира разходите и приходите на дружеството; 

- извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното 
функциониране на дружеството от гледна точка на законите, уставa и решенията на общото 
събрание на акционерите; 
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- свиква общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, 
следи за спазване на законните изисквания за свикване на общото събрание на акционерите; 

- прави необходимите оповестявания и публикации, свързани с дейността на дружеството, пред 
съответните държавни органи и в средствата за масово осведомяване; 

- представя пред надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността си през 
изтеклата финансова година, доклада на експерт-счетоводителя (регистрирания одитор) и 
предложение за разпределяне на печалбата; 

- в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в останалите 
нормативни разпоредби, предварително одобрява сделките на дружеството с участие на 
заинтересувани лица извън тези, които следва да бъдат одобрени от общото събрание на 
акционерите или от надзорния съвет; 

- при спазване на ограниченията, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
и в останалите нормативни разпоредби: 

 (i) приема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на 
значителни части от тях, за придобиване и отчуждаване на участия в други дружества, за 
финансиране на дружества, в които участва; 

 (ii) приема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на 
вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции и поемане на 
поръчителство, сключване на договори, участие в търгове и конкурси; 

 (iii) приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството; 

- приема решения за откриване или закриване на клонове; 

- приема вътрешноустройствени и други актове; 

- приема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството; 

- на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на 
изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 14. 09. 2007 г., 
взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до 200,000,000 (двеста 
милиона) евро, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните 
заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички 
параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя 
параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на 
акционерите на 14. 09. 2007 г.;  

- подготвя и представя за приемане от общото събрание на акционерите на програми и планове за 
развитието на дружеството; 

- изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, уставa и решенията на общото 
събрание на акционерите. 

Съгласно чл. 13, ал. 5 от Устава на “Еврохолд България” АД, Управителният съвет на дружеството 
има право да приема решения за увеличаване на капитала до 400,000,000 (четиристотин милиона) 
лева за срок от 5 (пет) години след регистриране в търговския регистър на изменението в устава, 
прието с решение на общото събрание на акционерите от 30. 06. 2011 г., при спазване на 
разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, както и на 
разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател по негова инициатива или по 
искане на член на съвета, най-малко веднъж месечно. Свикването се извършва с писмена покана 
до членовете на управителния съвет, в която се посочват мястото, датата и часа на провеждане на 
заседанието, както и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и 
проекторешенията, предложени от свикващия заседанието. Поканата се изпраща най-малко 1 
(един) ден преди датата на заседанието, освен ако Управителният съвет не е определил друг срок. 
В противен случай заседание не се провежда. Поканите се изпращат до адресите, посочени от 
самите членове на съвета. Изпращането на поканите се удостоверява с обратни разписки или по 
друг подходящ начин, удостоверяващ получаването им. В случай че членовете на Управителния 
съвет са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение че не са спазени 
посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на членовете трябва да бъде отразено 
в протокола на заседанието. Когато на заседание на Управителния съвет се определят датата, 
мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно 
поканени. Всеки член на Управителния съвет може да поиска писмено от председателя на съвета 
да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят на Управителния съвет е 
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длъжен да свика заседанието в 3 (три) дневен срок от получаване на искането. Ако той не стори 
това, заседанието може да се свика от всеки един член на управителния съвет. 

Управителният съвет приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му 
лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки член може да представлява само един от 
отсъстващите членове. Представителството се извършва с писмено пълномощно. С решение на 
Управителния съвет на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове. 

Управителният съвет приема своите решения с мнозинство от всички членове, освен ако в устава 
на дружеството или в нормативен акт императивно е посочено друго мнозинство. Всеки член на 
управителния съвет има 1 (един) глас. Гласуването се извършва явно, освен ако 
законодателството, устава или решение на Управителния съвет не предвиждат друго. Член на 
Управителния съвет не може да гласува лично или чрез представител при обсъждане на въпроси, 
свързани с предявяване на иск срещу него и/ или предприемане на действия за осъществяване на 
отговорността му към дружеството. Управителният съвет може да приеме решение и 
неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за прието, когато всички 
негови членове писмено са изразили съгласие за приемането му. 

Управителният съвет приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, 
провеждането на заседанията, приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на 
въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията, съхранението на 
архива и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му. Правилникът за работа на 
Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.  

За всяко заседание на Управителния съвет се съставя протокол, в който се посочват мястото и 
времето на провеждане на заседанието; дневния ред; имената на присъствалите членове на 
управителния съвет, на представените членове и на техните представители; присъствието на 
лица, които не са членове на управителния съвет; направените предложения; проведените 
гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Към протокола се прилагат 
документите, свързани с провеждането на заседанието на Управителния съвет. Протоколите се 
подписват от всички присъствали членове на Управителния съвет, респективно от представителите 
на членове на Управителния съвет. Всеки член на Управителния съвет може да получи копие от 
протокола.  

Управителният съвет избира измежду членовете си един председател. Председателят на 
Управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, устав на 
дружеството и решенията на общото събрание на акционерите. 

Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от 
състава си (изпълнителни членове) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде 
оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се 
вписват в търговския регистър и се обявяват по предвидения в закона ред. С изключение на 
ограниченията на представителната власт, посочени в закон, ограничения на представителната 
власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. 
Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след 
вписването и обявяването им по предвидения в закона ред. С решение на Управителния съвет при 
спазване на всички нормативни разпоредби управлението на дружеството може да се възложи и 
на прокурист. Ако не е указано друго, неговите правомощия са в обем, посочен в Търговския 
закон. 

 

4. Общо събрание 

Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството. Чрез него акционерите 
упражняват своите правомощия по управлението на дружеството. То се състои от всички 
акционери с право на глас, а членовете на Управителния и на Надзорния съвет вземат участие в 
работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Правото на глас в 
общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на 
всяка акция, когато вноски по нея се дължат, и след вписване на увеличението на капитала на 
дружеството в търговския регистър. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в 
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. 
Акционерите – юридически лица – участвуват в заседанията на общото събрание чрез законните 
си представители или чрез упълномощени от тях други лица. 

Общото събрание на акционерите се свиква един път годишно на редовно заседание до края на 
първото полугодие след приключване на отчетната година. Управителният и Надзорният съвет 
могат да поискат свикване и на извънредно заседание при следните хипотези по собствена 
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преценка; когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала; в други законоустановени случаи; по 
искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 
% от капитала. В последния случай, ако Управителният съвет на дружеството не свика заседание 
на общото събрание в едномесечен срок от поискването или ако общото събрание не бъде 
проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или 
овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието. 

Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството. 

Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в 
търговския регистър. Тя следва да съдържа следните реквизити: 

- фирмата и седалището на дружество; 

- мястото, датата и часа на провеждане на събранието; 

- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за 
решения; 

- вида на общото събрание; 

- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за 
упражняване на правото на глас; 

- общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за 
свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е 
разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; 

- правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят 
предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния 
срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези 
права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, 
където се съдържа по-подробна информация относно тези права; 

- правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; 

- правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез 
пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени 
упълномощавания по електронен път; 

- датата, която е 14 дни преди общото събрание, с указание, че само лицата, вписани като 
акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; 

- мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото 
събрание по чл. 224 от Търговския закон.  

Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и 
по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор и обществеността 
най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание. 

В случаите на допълване на дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а 
от Търговския закон, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на публичното 
дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския 
регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да 
актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на 
чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на 
получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. 

Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са 
били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа и устава на дружеството, освен когато всички акционери присъстват 
или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат 
обсъждани. 

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на 
Комисията за финансов надзор най- малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание 
и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до 
приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на публичното 
дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на 
обществеността. 

Публичното дружество публикува на интернет страницата си за времето от обявяването й до 
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приключването на общото събрание, по реда на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване 
чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. В случай че образците не могат да 
бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет 
страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в 
този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за 
своя сметка. 

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на 
представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на 
основата на списъка на лицата, които имат право на глас в съответствие с предоставения от 
“Централен депозитар” АД списък по чл. 115а от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис. 

Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на общото събрание. 
Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите. 

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на 
акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване 
пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, 
нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено съгласно действащото 
законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни 
средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за 
получаване на пълномощни чрез електронни средства. Преупълномощаване за представителство в 
общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството, както и пълномощно, 
дадено в нарушение на гореописаните правила е нищожно. Дружеството е длъжно да уведоми 
Комисията за финансов надзор, в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове 
чрез представители. 

Заседанието на общото събрание на акционерите е редовно, ако присъстват акционери, които 
притежават (представляват) повече от 50 % от целия капитал на дружеството. Когато общото 
събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва 
необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 дни. Датата за новото 
заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. 

Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за предявяването на 
искове срещу него и/ или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към 
дружеството. 

Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 1/2 от 
представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или 
в устава за приемането на съответното решение изрично е предвидено друго мнозинство. 

В устава са предвидени някои изключения, при които решенията на общото събрание на 
акционерите се взимат с квалифицирано мнозинство. Увеличението на капитала на дружеството 
посредством издаване на нови акции; превръщане на облигации, които са били издадени като 
конвертируеми, в акции и други допустими от закона начини се извършва с решение на общото 
събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието 
на общото събрание на акционерите акции. 

В случая на увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в 
капитал, общото събрание на акционерите следва да приеме това решение с мнозинство 3/4 от 
гласовете на представените на заседанието на общото събрание на акционерите акции в срок до 3 
(три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година. 

Решението за намаляване на капитала също се взима с решение на общото събрание на 
акционерите за промяна на устава, гласувано най-малко с 2/3 (две трети) от гласовете на 
представените на заседанието на общото събрание акции. 

Решенията, касаещи прекратяване дейността на дружеството също се взимат с квалифицирано 
мнозинство, а именно дейността на дружество се прекратява по решение на общото събрание на 
акционерите, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции; или 
при сливане или вливане в друго дружество по решение на общото събрание на акционерите, 
прието с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на заседанието акции. 

Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от 
Управителния съвет, когато тези способи за гласуване са приложими. 

Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с явно гласуване, освен ако 
нормативен акт предвижда друго. Те влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 
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отложено. Решенията на общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на 
устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, 
избор и освобождаване на членовете на съветите, както и за назначаване на ликвидатори, се 
вписват в търговския регистър по партидата на дружеството и влизат в сила след вписването им в 
търговския регистър. 

Общото събрание на акционерите е компетентно по следните въпроси: 

- изменя и допълва устава на дружеството; 

- увеличава и намалява капитала на дружеството; 

- преобразува и прекратява дружеството; 

- избира и освобождава членовете на надзорния съвет;; 

- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори); 

- одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-
счетоводител (регистриран одитор), приема решения за разпределение на печалбата, попълване 
на Фонд „Резервен” и изплащане на дивидент; 

- решава издаването на облигации; 

- назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на 
несъстоятелност; 

- освобождава от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвет; 

- овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, за извършване на сделки в 
случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

- приема решения за предявяване на искове срещу членовете на управителния съвет и назначава 
представител за водене на процесите; 

- определя възнагражденията и тантиемите на членовете на надзорния и управителния съвет; 

- решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на 
общото събрание, съгласно действащите нормативни актове и устава на дружеството. 

Заседанията на общото събрание на акционерите се ръководят от председател на съответното 
заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на 
заседанието, с обикновено мнозинство. Избира се и секретар на заседанието, чиято задача е да 
подпомага председателя на заседанието в законосъобразното провеждане на заседанието. Общото 
събрание на акционерите определя подходящ брой преброители на гласовете за всяко свое 
заседание. За заседанията на общото събрание на акционерите се води протокол, в който се 
посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, 
както и на преброителите на гласовете; присъствието на членове на управителния и на надзорния 
съвет, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; 
проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът от 
заседанието на общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря на 
заседанието и преброителите. Към протокола се прилагат списък на присъстващите; документи, 
свързани със свикването на заседанието на общото събрание на акционерите. Редовно 
съставеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. 
Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, 
където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото 
събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието. 

 

 

XX. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 

През последните две години, към датата на проспекта, Емитентът или член на неговата 
икономическа група не са сключвали съществени договори, различни от договорите, сключени по 
повод обичайната дейност на емитента. 

Към датата на проспекта, членовете на икономическата група на Емитента, не са сключвали 
договори /различни от договорите, свързани с обичайната им дейност/, съдържащи разпоредби за 
поемане на задължения или права, съществени за цялата група на Емитента. 
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XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 

В този документ не са включвани изявления и/или доклади, изготвени от външни консултанти, 
експерти или одитори, различни от отговорните за информацията в Проспекта лица, посочени в т. 
І „Отговорни лица” от настоящия документ. 

Проспектът включва само информация, която е предоставена от Емитента или е събрана от 
публични източници.  

Използвана е информация от интернет страниците на: 

• Комисия за Финансов Надзор – www.fsc.bg; 

• Българска Фондова Борса – София  - www.bse-sofia.bg;  

• Българска Народна Банка - www.bnb.bg;  

• Национален статистически институт - www.nsi.bg; 

• Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в 
България – www.svab.bg; 

• Romanian National Securities Commission – www.cnmvr.ro; 

• Macedonian Securities and Exchange Commission – www.aso.mk  

• National Association for Insurance and Reinsurance Companies in Romania – www.unsar.ro;  

• Romanian Supervision Commission – www.csa-isc.ro; 

• Macedonian Insurance Supervision Agency – www.aso.mk; 

• Министерство на вътрешните работи на Република България; 

• The European Automobile Manufacturers’ Association – www.acea.be; 

• IMF – www.imf.org; 

• UniCredit Group’s CEE Quarterly – www.bankaustria.at  

• National Bank of Romania – www.bnro.ro; 

• National Bank of Macedonia – www.nbrm.gov.mk; 

• Swiss Re – www.swissre.com; 

• Xprimm – www.xprimm.ro; 

• National Insurance Bureau of Macedonia – www.unet.com.mk 

• Българска Асоциация за Лизинг – www.leasing-bulgaria.org; 

• Financial Companies Association – www.alb-leasing.ro; 

• Bloomberg – www.bloomberg.com. 

 

Съставителите на текущия Проспект с подписа си на последна страница потвърждават, че 
информацията, получена от горепосочените публични източници е точно възпроизведена и че 
доколкото Емитентът е осведомен и може да провери от информацията, публикувана от тези трети 
страни, не са били пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената 
информация неточна или подвеждаща В настоящия документ не са включвани записи и/или 
доклади, изготвени от външни експерти. 
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СЕКЦИЯ ТРЕТА – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

 

 

I. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Декларация за оборотния капитал 

С подписа си на последна страница Асен Минчев, в качеството си на изпълнителен директор и 
овластен представител на Емитента декларира, че според оценката на управителния орган на 
дружеството, оборотният капитал на Еврохолд България АД е достатъчен за покриване на 
настоящите му нужди. 

 

2. Капитализация и задлъжнялост 

В таблицата по-долу са представени данни за капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството 
на база одитирани консолидирани финансови отчети към 31.12.2008 г., 31.12.2009 г. и 31.12.2010 
г. и неодитиран междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2011г.: 

 

Капитализация и задлъжнялост 2008 2009 2010 30.06.2011 

 (BGN ‘000) 

1. Собствен капитал и резерви, в т.ч.: 188,416 229,808 207,304 242,784 

Капитал, принадлежащ на дружеството-майка 175,674 174,105 155,034 190,451 

Малцинствено участие 12,742 55,703 52,270 52,333 

2. Нетекущи пасиви 332,921 261,006 234,638 208,979 

Заеми от банки и небанкови финансови 
институции 

227,628 171,815 144,628 141,492 

Задължения по облигационни заеми 77,601 63,267 33,580 24,813 

Пасиви по отсрочени данъци 14,088 13,363 13,211 13,210 

Нетекущи задължения 13,604 12,561 43,219 29,464 

3. Текущи пасиви 184,421 177,310 161,968 163,087 

Застрахователни резерви 110,868 117,573 126,339 124,914 

Текущи  задължения 52,098 28,971 18,861 20,985 

Търговски и други задължения 17,093 26,673 14,635 14,361 

Задължения по презастрахователни операции 4,362 4,093 2,133 2,827 

4. Всичко пасиви, (2+3) 517,342 438,316 396,606 372,066 

5. КАПИТАЛ и ПАСИВИ, (1+4) 705,758 668,124 603,910 614,850 

6. Собствени капитал / Активи, (1/5) 0.27 0.34 0.34 0.39 

7. Собствени капитал / Пасиви, (1/4) 0.36 0.52 0.52 0.65 

8. Пасиви / Активи, (4/5) 1.36 1.52 1.52 1.65 

 9. Текущи пасиви / Пасиви, (3/4) 0.36 0.40 0.41 0.44 

10. Нетекущи пасиви / Собствен капитал, (2/1) 1.77 1.14 1.13 0.86 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че през 2010 г. и основно в края на м. септември, 
Еврохолд България АД е извършил продажба на контролни участия от дружествата в т. нар. 
„Производствено направление” на холдинга. Общата балансова стойност на продадените участия е 
19.1 млн. лв. В резултат на извършената продажба задлъжнялостта на холдинга се подобрява. 
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Нетекущите консолидирани пасиви намаляват значително през разглежданите периоди от 333 
млн. лв. към края на 2008 до 235 млн. лв. към 2010 г. или намаление с 29.5%. Към текущия 
междинен период първо тримесечие на 2011 г. нетекущите консолидирани пасиви регистрират 
намаление с 10.9% достигайки до 209 млн. лв. спрямо 2010 г. Текущите пасиви на групата отново 
намаляват през годините от 184 млн. лв. за 2008 г. до 162 млн. лв. за 2010 г. През първо 
шестмесечие на 2011 г. нетекущите консолидирани пасиви запазват нивата от края на 2010 г. 
Значително намаляват заемите от банки и други финансови институции – от 228 към 2008 г. на 
145 млн. лв. за 2010 г. и 141 млн. лв. към 30.06.2011 г. Задълженията по облигационни заеми 
намаляват значително от 78 млн. лв. към 2008 г. до 34 млн. лв. към края на 2010 г. и достигат до 
25 мил. лв. към първо шестмесечие на 2011 г. Общото намаление на задължения по банкови и 
облигационни заеми към 2010 г. спрямо 2008 в размер на 127 млн. лв. се дължи на редуциран 
дълг на компанията майка, дъщерните компании и извършените продажби на производствените 
компании през месец септември 2010 г. Вследствие на намаления дълг, намаляват и разходите за 
лихви. Размерът на собствения капитал на Еврохолд България АД на консолидирана база към 
30.06.2011 г. е 243 млн. лв. Размерът на уставния (вписания) капитал към същата дата е 
108,643,712 лв. 

В периода на представената информация коефициентът на задлъжнялост показва сравнително 
стабилни нива. Дружеството привлича заемен капитал съобразно натрупаната печалба и ръста на 
собствения му капитал. Постигната стабилност на показателите за финансова автономност и 
задлъжнялост улеснява достъпа до кредитни ресурси. 

Капиталовата структура на Еврохолд България АД е стабилна. Размерът на собствения капитал е 
39% от общата балансова сума, което осигурява на дружеството необходимата стабилност на 
компанията. 

 

Задлъжнялост 
(BGN ‘000) 

30.06.2011 

Текущи задължения 163,087 

Нетекущи задължения 208,979 

ОБЩО задължения 372,066 

Гарантирани задължения - 

Негарантирани задължения 372,066 

ОБЩО задължения 372,066 

Обезпечени задължения 144,010 

Необезпечени задължения 228,056 

ОБЩО задължения 372,066 

Преки задължения 372,066 

Косвени (непреки) задължения - 

ОБЩО задължения 372,066 

Условни задължения - 

Обезпечените задължения на групата на Емитента представляват текущи и нетекущи банкови 
задължения за оборотни средства и са обезпечени с недвижими имоти на групата. Емитентът не е 
гарант по други свои задължения или задължения на трети лица. 

 

3. Конфликти на интереси 

Към момента на изготвяне на настоящия Проспект, на Емитента Еврохолд България АД не е 
известно да е налице какъвто и да било интерес, включително и конфликт на интереси, който е 
съществен по отношение на емисията и/или нейното допускане до търговия до регулирания пазар 
на Варшавската фондова борса, освен интересите на самия Емитент.  

 

4. Причини за искане за допускане до търговия на регулиран пазар в 
Полша 
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Едни от основните причини, поради които Групата иска допускане на своите акции до търговия на 
регулиран пазар в Полша са: 

• Достъп до по-голям и развит капиталов пазар;  

• Достъп до повече и по-големи институционални инвеститори, повече индивидуални такива, 
както и привличане на международно признати инвеститори с мандат за инвестиране на 
компании, качени за търговия на регулиран пазар в Полша;   

• Повишаване ликвидността и free-float на акциите на Еврохолд България АД;  

• Осигуряване на дългосрочна ликвидност за всички акционерите на Еврохолд България АД;  

• Възможност за реализиране на по-големи търгуеми обеми и адекватно ценообразуване на 
стойността на акциите на Групата;  
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

1. Основна информация за ценните книжа 

 

А) Вид и клас на 
ценните книжа 

Акции – обикновени, поименни, безналични, свободно 
прехвърляеми, с право на 1 (един) глас в общото събрание на 
акционерите на дружеството. 

Предмет на настоящото допускане до търговия на регулиран пазар 
са 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три 
хиляди седемстотин и дванадесет) броя обикновени, поименни, 
безналични, свободно прехвърляеми акции с право на 1 (един) 
глас в общото събрание на акционерите, към настоящия момент 
представляващи всички съществуващи акции от капитала на 
Еврохолд България АД. 

Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на 
своите притежатели. 

 

Б) Международен код 
за идентификация  

ISIN код BG1100114062 

В) Законодателство, 
по което са издадени 
ценните книжа 

Акциите, предмет на настоящото допускане до търговия, са 
издадени в съответствие с приложимото европейско 
законодателство и със законодателството на Република България, 
при спазване разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК. 

Въпросите, които са от съществено значение за инвеститорите във 
връзка с допускането до търговия на регулиран пазар на акциите 
на Еврохолд България АД са уредени в следните нормативни 
актове: 

• Търговски закон; 

• Закон за публичното предлагане на ценни книжа; 

• Закон за Комисията за финансов надзор; 

• Наредба №22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за 
вписване и отписване на публични дружества, други емитенти 
на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН; 

• Наредба №2 от 17 септември 2003 г. за Проспектите при 
публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на 
ценни книжа (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 и 
101 от 2006 г.); 

• Регламент (EО) №809/2004 на Комисията за прилагането на 
Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на информацията, съдържаща се в Проспектите, 
както и формата, включването чрез препратка и 
публикуването на подобни Проспекти и разпространяването 
на реклами. Регламентът има пряко действие на територията 
на България. 

 

Нормативните актове, които регулират търговията на настоящата 
емисия на регулиран пазар, са както следва: 

• Закон за пазарите на финансови инструменти; 

• Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти; 
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• Закон за Комисията за финансов надзор; 

• Наредба №38 за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници; 

• Наредба №8 за Централния депозитар на ценни книжа. 

 

Правила, във връзка с регистрацията, допускането и 
провеждането на търговията с предлаганата емисия акции на 
„БФБ - София” АД се съдържат и в Правилник за дейността на 
„БФБ-София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД. 

Акциите, предмет на настоящия документ кандидатстват за 
допускане до търговия на регулиран пазар на територията на 
Република Полша – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
(Warsaw Stock Exchange или WSE). След потвърждаването на 
проспекта от КФН и след като съответните компетентни органи на 
приемащите държави бъдат нотифицирани съобразно 
нормативноустановения ред, спрямо акциите от настоящата 
емисия приложение ще намерят изискванията на съответното 
полско законодателство. 

 

Г) Форма на ценните 
книжа 

Акциите предмет на настоящото допускане за търговия са 
поименни и безналични. 

Основна депозитарна институция по отношение на акциите е 
Централен Депозитар АД, с адрес: София 1303, ул. “Три уши” № 
10, ет. 4. 

Централен депозитар АД води регистрите за безналични ценни 
книжа в Република България, съответно книгите на акционерите 
на емитентите на безналични акции, какъвто е и Еврохолд 
България АД. 

Депозитарна институция в Полша ще бъде Полския национален 
депозитар на ценни книжа (The National Depository for Securities – 
„NDS“,Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW), с 
адрес 00- 498 Warsaw, 4 Książęca Str. 

Д) Валута на емисията 
Акциите на Еврохолд България АД са деноминирани в български 
лева (BGN). При регистрацията на акциите за търговия на WSE те 
ще бъдат деноминирани в полски злоти (PLN). 

 

2. Права по ценните книжа 

 
Описание на правата 

Всяка акция от настоящата емисия носи на притежателя си две основни групи права – 
имуществени и неимуществени: 

Имуществените права на акционера са правото на дивидент и правото на ликвидационен дял; 

Неимуществените права на акционера могат да се разделят в три групи: управителни, контролни и 
защитни. 

Управителните права на акционера се свеждат до правото на глас, правото на управление и 
правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на дружеството. 

Контролните права на акционера се свеждат до правото на информация на акционера (чл. 224 от 
ТЗ) 

Защитните права на акционера се свеждат най-общо до: правото на обжалване на решенията на 
органите на Дружеството, правото да се иска назначаване на регистриран одитор и 
малцинствените права. 
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Всяка акция дава на притежателя си и допълнителни права, които произтичат от основните права 
и са пряко или косвено свързани с тях. 

 

Имуществени права на акционера 

Право на дивидент 
Правото на дивидент е основно имуществено право на акционера, 
което се изразява в правото му да получи част от чистата печалба на 
Дружеството, съразмерна на участието му в капитала на същото, при 
наличието на определените в закона предпоставки – приет от Общото 
събрание на акционерите, одитиран годишен финансов отчет и 
конкретно решение на Общото събрание за разпределяне на 
печалбата. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в 
регистрите на Централния депозитар като акционери на Дружеството 
на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което са приети 
годишния финансов отчет и решение за разпределяне на печалбата. 
Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на 
акционерите към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този 
списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната 
му легитимация. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на 
гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от 
провеждането му, като разходите по изплащането са за сметка на 
Дружеството. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят 
това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след 
което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в 
Дружеството, като се отнасят във фонд „Резервен”. Правото на 
дивидент търпи ограничения в следните насоки: 

• дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет 
годишен финансов отчет , чистата стойност на имуществото, 
намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е 
не по-малка от сумата от капитала на Дружеството, фонд 
„Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да 
образува по закон или устав; 

• не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля 
границите на печалбата за съответната година, неразпределената 
печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите 
фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона 
или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни 
години и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове на 
Дружеството; 

• недопустимо е авансово изплащане на дивидент преди приемане 
на годишния финансов отчет; 

• най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното Дружество 
трябва да се отделя, докато средствата във фонд „Резервен” 
достигнат поне 1/10 част от капитала на Дружеството; 

• правото на дивидент се погасява с обща 5-годишна давност. 

Право на 
ликвидационен 

дял 

Правото на ликвидационен дял е основно имуществено право на 
акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на 
участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното 
имущество на Дружеството, при прекратяване на Дружеството, чрез 
ликвидация. Упражняването на правото на ликвидационен дял 
предполага прекратено Дружество. Това право е условно - то 
възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) 
при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на 
претенциите на всички кредитори е останало имущество за 
разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. 

Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на 
Дружеството към момента на неговото прекратяване. 
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Немуществени права на акционера 

Управителни права 
1. Право на глас - Правото на глас е неимуществено право на 
акционерите, чрез което те участват в управлението на Дружеството, 
като участват във вземането на решения по въпроси, влизащи в 
компетентността на Общото събрание на акционерите на 
Дружеството. 

Дружеството не може да издава акции с право на повече от един 
глас. Ако собствениците на акцията или акциите са повече от един, те 
упражняват правото на глас заедно, като определят пълномощник. 

За да възникне правото на глас за акционер на Дружеството е 
необходимо той да е изплатил напълно емисионната стойност на 
акцията/ите и Дружеството, съответно увеличението на капитала му 
да бъде вписано в търговския регистър. Правото на глас се 
упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в книгата 
на акционерите, водена от Централния депозитар като акционери 
най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание. Присъствието на 
лицето в книгата на акционерите и надлежната му легитимация са 
достатъчни условия за да може същото да упражни правото си на 
глас. Акционерите с правото на глас участвуват в Общото събрание 
на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с 
изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 1 
ЗППЦК. 

2. Правото на акционера на участие в управлението на Дружеството, 
включително правото да избира и да бъде избиран в управителните 
органи на Дружеството 

Контролни права 
Към контролните права на акционера се отнася правото на акционера 
на информация. Правото на информация изразява възможността на 
акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с 
дневния ред на свиканото общото събрание, да получават тези 
материали при поискване безплатно, както и да получават 
протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които 
Дружеството е длъжно да пази. Правото на информация обхваща и 
правото на акционера да получава изчерпателни отговори от 
членовете на Управителния орган на Дружеството на поставени 
въпроси по време на Общото събрание на акционерите. По всяко 
време акционерите имат право да искат и получават информация 
относно финансово-икономическото състояние на Дружеството от 
Директора за връзки с инвеститорите. 

Защитни права 
1. Правото на обжалване на решенията на органите на Дружеството: 

• всеки акционер може да предяви иск срещу Дружеството пред 
окръжния съд по неговото седалище за отмяна решението на 
общото събрание, когато то противоречи на повелителните 
разпоредби на закона или на устава (чл. 74 от Търговския закон); 

• всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по 
седалището на Дружеството, за да защити правото си на членство 
и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи 
на Дружеството (чл. 71 от Търговския закон); 

2. Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от съда, 
ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите – 
чл. 249 от Търговския закон. 

3. Права на малцинството – (права на акционерите, притежаващи 
заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на 
Дружеството). Съгласно чл. 118, ал. 1 и 2 от ЗППЦК тези лица могат: 

• да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети 
лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. 

• да предявят иск пред окръжния съд по седалището на 
дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството 
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от действия или бездействия на членовете на управителните и 
контролните органи и на прокуристите на дружеството; 

• да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването 
на контрольори, които да проверят цялата счетоводна 
документация на дружеството и да изготвят доклад за 
констатациите си; Съдът се произнася незабавно. 

• да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или 
овластяване на техен представител да свика общо събрание по 
определен от тях дневен ред; Съдът се произнася незабавно. 

• да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече 
включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 
чл. 223а от Търговския закон. 

 

Допълнителни 
права 

1. Право на записване на част от новите акции при увеличаване 
капитала на Дружеството, съразмерна на притежаваните акции до 
увеличаването. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал.1 от ЗППЦК при 
увеличаване на капитала на Дружеството настоящите акционери имат 
право да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в 
капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отменяно 
или ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на 
общо събрание или на управителен орган на Дружеството. 

2. Право на предпочтително придобиване на ценни книжа, които 
дават право за придобиване на акции от същия клас, като акциите от 
настоящата емисия, посредством конвертирането им или упражняване 
на правата по тях. 

 

Условия за обратно изкупуване 

Дружеството може да намалява акционерния си капитал, като изкупува и обезсилва собствените 
си Акции. Публично дружество може да изкупува обратно повече от 3% от издадените си акции 
през една календарна година само по реда и при условията на търгово предлагане. За обратно 
изкупуваните акции в рамките на 3%-ното ограничение публичното дружество е длъжно да 
уведоми предварително КФН, както и да оповести информация за обратно изкупените акции по 
реда на разкриване пред обществеността на регулирана информация. 

 

Условия за конвертиране 

Към настоящия момент Еврохолд България АД не е издавало конвертируеми финансови 
инструменти. 
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3. Решения, оторизации и одобрения 

На свои заседания от 16 и 26 септември 2011 г. Управителният съвет на Еврохолд България АД 
взема съответни решения за стартиране на процедура по допускане на всички съществуващи 108 
643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) 
броя акции от регистрирания капитал на дружеството до търговия на регулиран пазар в Република 
Полша, а именно до организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main Market) и за 
кандидатстване за допускане до търговия на база на изготвения Проспект от 19.09.2011 г. 

Акциите ще бъдат обект на търговия на Варшавската фондова борса след потвърждаване от страна 
на Комисията за Финансов Надзор на Република България на изготвения от Еврохолд България АД 
Проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар,  съответно нотифициране 
по нормативноустановения ред на компетентния полски регулаторен орган – Polish Financial 
Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) и последващо решение на Управителния съвет  
на Варшавската фондова борса за допускане на акциите на Еврохолд България до търговия на 
организирания от същата Главен пазар на акции. 

 

4. Очаквана дата на емисията 

Емитентът Еврохолд България АД очаква допускането на акциите му до търговия на организирания 
от Варшавската фондова борса регулиран пазар на територията на Република Полша да се 
осъществи към края на месец ноември 2011 г. 

 

5. Ограничения върху прехвърляемостта 

Ограничения върху прехвърляемостта на акциите в Република България. Спиране на 
търговията. 

Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята 
на притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), 
Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38), 
Правилника за дейността на „БФБ – София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД (ЦД). 
ЦД регистрира сделките за прехвърляне на акции, при наличие на необходимите финансови 
инструменти и дължимите срещу тях парични средства и актуализира данните в книгата за 
безналични ценни книжа на Емитента. Прехвърлянето се счита за извършено от момента на 
регистрация на сделката в ЦД. Правата на купувача на акции се удостоверяват с издадена от ЦД 
Депозитарна разписка или друг документ за регистрация с равностойно правно значение. 
Предаването на документа за регистрация и заплащането на продажната цена се извършва чрез 
лицензиран Инвестиционен посредник, въз основа на сключен със същия Договор за 
инвестиционни услуги. 

Търговията с акции на дружеството на „БФБ-София” АД се извършва само чрез лицензиран 
инвестиционен посредник, член на Борсата. За да закупят или продадат акции на Борсата, 
инвеститорите и акционерите подават съответните нареждания за покупка и продажба до 
инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. При сключване на борсовата сделка 
инвестиционният посредник осъществява необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД 
и за извършване на сетълмента, с което акциите се прехвърлят от сметката на продавача в 
сметката на купувача. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници, последните имат задължението да изискват от клиентите си, съответно от техните 
пълномощници да декларират дали: 

• притежават вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася 
нареждането и за техния емитент; 

• финансовите инструменти – предмет на поръчка за продажба или за замяна, са блокирани в 
депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е 
наложен запор; 

• сделката – предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови 
инструменти. 

Инвестиционният посредник проверява в депозитарната институция дали финансовите 
инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на клиента 
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(освен в нормативноопределените случаи, при които е налице изключение от общото правило), 
дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор. Инвестиционният 
посредник няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият 
представител, откаже да подаде горепосочените декларации, декларирано е, че притежава 
вътрешна информация или декларира, че сделката – предмет на нареждането представлява 
прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът се удостоверява с отделен 
документ, подписан от клиента. Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, 
ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за 
продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в Депозитарна институция, 
както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор. Финансовите инструменти могат да 
бъдат предмет както на залог по смисъла на Закона за особените залози, така и на договор за 
финансово обезпечение с предоставяне на залог по смисъла на Закона за договорите за 
финансово обезпечение. 

Забраната по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи: 

• приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие 
заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в 
предвидените от Закона за особените залози случаи; 

• залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози. 

Забраната по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични 
по сметката на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по 
друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня 
на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с Наредба. 

„БФБ-София” АД, съгласно разпоредбите на чл. 91 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови 
инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не отговарят на 
изискванията, установени в правилника за дейността на Борсата, ако това няма да увреди 
съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на пазара.  

Комисията за финансов надзор, съответно Заместник-председателят на КФН, ръководещ 
управление „Надзор на инвестиционната дейност”, съгласно разпоредбите на чл. 118, ал. 1, т. 4 и 
9 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия 
финансови инструменти, когато се установи, че инвестиционен посредник, негови служители, 
лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка на 
посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват 
дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на правилника или други 
одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови 
инструменти, на решения на КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства 
упражняването на контролна дейност от Комисията или от заместник-председателя или са 
застрашени интересите на инвеститорите. 

Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 2 и 4 от ЗППЦК в периода между издаване на 
потвърждението на проспекта и започването на търговията на регулиран пазар Емитентът е 
длъжен най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно 
узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със 
съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите 
ценни книжа, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в Комисията за финансов 
надзор, която може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени 
изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай комисията може да спре 
окончателно търговията с акциите на Емитента на съответния регулиран пазар. 

Съгласно разпоредбата на чл. Чл. 92з, ал. 1, т. 4, Комисията за финансов надзор има 
правомощието да спре допускането до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 
последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че 
разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са били нарушени; 

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти, за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по 
цитирания закон, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при 
възпрепятстване упражняването на контролна дейност от Комисията за финансов надзор или от 
Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, 
или при застрашаване интересите на инвеститорите, Заместник-председателят може да спре 
търговията с определени финансови инструменти. 
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Ограничения върху прехвърляемостта на акциите в Република Полша. Спиране на 
търговията. 

Акциите, може да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на техния притежател. 
Продажба и покупка на акции на регулиран пазар могат да бъдат извършени чрез инвестиционен 
посредник посредством използване на механизмите на търговия на Главния пазар на акции 
(Glowny Rynek GPW) на Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). 
Допълнително, за големи пакети от акции се допуска сключване на т.нар. блокови сделки извън 
общата платформа на поръчките – чрез непрекъсната система за търговия или чрез системата на 
определяне на единична цена посредством аукцион. 

В съответствие с чл. 75 на полския Закон за публичното предлагане, акциите, които са обект на 
залог не могат да бъдат търгувани до прекратяването на залога, освен ако придобиването на 
акциите се извършва във връзка с договор за предоставяне на финансово обезпечение, така както 
същото е определено в полския Закон за финансовите обезпечения от 2 април 2004 г. 

Управителният съвет на Варшавската фондова борса може да реши да изключи ценни книжа от 
търговия в следните случаи: 

а) въз основа на чл. 20.4b на Закона за търговията на финансови инструменти от 29 юли 2005 г., 
ако тези ценни книжа вече не отговарят на условията, които се прилагат за ценни книжа, 
търгувани на пазара, при условие че това не застрашава интересите на инвеститорите и не е 
заплаха за надеждното функциониране на пазара; 

б) въз основа на § 31.1 от Правилника на Варшавската фондова борса: 

- прехвърляемостта им бъде ограничена; 

- по искане на Полската Комисия за финансов надзор (PFSA), направено в съответствие със Закона 
за търговията с финансови инструменти; 

- ако същите вече не са безналични; 

- ако те са изключени от търговия на регулиран пазар от съответен регулаторен орган. 

в) въз основа на § 31.2 от Правилника на Варшавската фондова борса: 

- ако ценните книжа спрат да отговарят на изискванията за допускане до борсова търговия на 
даден пазар, с изключение на условието за неограничена прехвърляемост; 

- ако Управителният съвет на Варшавската фондова борса счете това за необходимо, за да се 
защитят интересите и сигурността на участници в борсовата търговия. 

Въз основа на чл. 20.3 на Закона за търговията с финансови инструменти, по искане на PFSA 
Управителният съвет на Варшавската фондова борса изключва дадени ценни книжа от търговия, 
ако търговията с такива ценни книжа застрашава надеждното функциониране на регулирания 
пазар или сигурността на търговията на такъв пазар, или респективно застрашава интересите на 
инвеститорите. Подобно искане следва да бъде придружено от подробна обосновка. 

§ 142 от Правилника на Варшавската фондова борса включва общи разпоредби за временно 
спиране на търговията на дадена емисия акции на Варшавската фондова борса. Основното 
правило предвижда, че ако след откриването на непрекъснатата търговия дадена цена на сделка 
надхвърля ценовите диапазони, посочени в § 137 и § 138 от Правилника на Варшавската фондова 
борса, сделките, както и приемането, изменението и оттеглянето на поръчки с тези ценни книжа 
се спира. 

 

6. Отправени предложения за преобразуване 

Към датата на Проспекта не са отправяни предложения към Емитента, съответно не са 
предприемани действия във връзка със сливане, вливане или друга форма на преобразуване. 

Акциите на Емитента могат да бъдат обект на принудително изкупуване единствено при условията 
и по реда на чл. 157а от ЗППЦК и Раздел „І” на Глава втора от Наредба № 13 от 22 декември 
2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. 
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7. Отправени търгови предложения 

Към датата на настоящия документ акциите на Еврохолд България АД са били обект на едно 
търгово предложение. Търговото предложение е отправено до всички останали акционери на 
дружеството от „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ” АД (с настоящо наименование „Старком 
Холдинг” АД), в качеството му на акционер, притежаващ 96,3% от гласовете в Общото събрание 
на Еврохолд България АД, при цена 2.03 лв. за една акция. Търговото предложение е одобрено от 
КФН на 29 януари 2007г., респективно е публикувано от търговия предложител на 01.02.2007 г. 

 

8. Данъчно облагане 

Въведение 

Настоящото изложение относно дължимите данъци има за цел единствено да послужи като общи 
насоки и не следва да се счита за правен или данъчен съвет. Препоръчително е потенциалните 
инвеститори да се консултират с данъчни и правни консултанти относно данъчното облагане в 
Република България на доходите, свързани с финансовите инструменти и данъчния режим на 
придобиването и разпореждането с финансови инструменти.  Посочената по-долу информация е 
съобразена с действащата нормативна уредба в Република България към датата на изготвяне на 
настоящия документ и Емитентът не носи отговорност за последващи промени в нормативната 
уредба на данъчното облагане на доходите от акции. 

В случай на допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар в друга държава се 
прилагат съответните изисквания относно сделките и доходите с ценни книжа, на местното 
данъчно законодателство на държавата. Акциите носят доход на притежателите им под формата на 
положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба) при 
сделки с акции, доход от дивиденти и доход от ликвидационни дялове (при прекратяване на 
дружеството). 

Предвид намерението на Емитента да лицензира свои акции за търговия на официален регулиран 
пазар (Варшавска Борса) в Република Полша, потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, 
че имат право да изберат на кой официален пазар искат да търгуват своите акции в Емитента, 
като това тяхно решение трябва да е съобразено със съответните данъчни последствия за тях. 

 

a. Данъчно облагане в Република България 

Информацията, изложена в тази част относно определени данъчни аспекти, свързани с акциите и 
определени данъци, които се дължат в Република България, е приложима по отношение на 
притежателите на акции, в това число местни и чуждестранни лица за данъчни цели. 

Местни юридически лица са юридическите лица и неперсонифицираните дружества, регистрирани 
в Република България, както и европейските акционерни дружества (Societas Europaea), учредени 
съгласно Регламент (EO) № 2157/2001 г. и европейските кооперации (European Cooperative 
Society), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 г., чието седалище е в България и които 
са вписани в българския търговски регистър. 

Местни физически лица са физическите лица, без оглед на гражданството, с постоянен адрес в 
Република България, или които пребивават в Република България повече от 183 дни през всеки 
12-месечен период. Местни са също лицата, чийто център на жизнени интереси (който се определя 
от семейството, собствеността, мястото на осъществяване на трудова, професионална или 
стопанска дейност или мястото, от което лицето управлява собствеността си) се намира в 
Република България, както и лица, изпратени в чужбина от Българската държава, нейни органи 
и/или организации, български предприятия и членовете на техните семейства. 

Чуждестранни лица (юридически и физически) са лицата, които не отговарят на горните 
дефиниции. 

 

ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА 

Доходът от акциите може да бъде под формата на положителна разлика между продажната цена и 
цената на придобиване (капиталова печалба) или под формата на разпределени дивиденти или 
изплатени ликвидационни дялове. 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
232

КАПИТАЛОВИ ПЕЧАЛБИ 

� МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 
доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните 
разпоредби на ЗДДФЛ, а именно доходите от сделки с акции и права, извършени на регулиран 
пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, са необлагаеми. 

Следователно доходите на местните физически лица от сделки с права и акции на Емитента, 
сключени на БФБ-София АД, са освободени от облагане. 

� ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ доходите на чуждестранните физически лица от продажба, 
замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, 
инвестиционни бонове и други финансови активи, когато тези доходи не са реализирани чрез 
определена база в страната, се облагат с окончателен данък, независимо, от кръга на 
необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ. 

Посочените в предходното изречение доходи не се облагат с окончателен данък, когато са 
освободени от облагане съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ и са начислени/изплатени в полза на 
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския 
съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. т.е. доходите от 
сделки с акции, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от ЗПФИ, не са облагаеми с 
данък при източника, когато са изплатени на чуждестранни физически лица, установени за 
данъчни цели в държава – членка на ЕС или в друга държава - членка на ЕИП. Обстоятелствата, 
че лицата са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – членка 
на ЕИП, се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната 
администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от 
лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13 ЗДДФЛ за необлагаем доход. 

Когато посочените доходи от източник България не са реализирани чрез определена база в 
страната и едновременно с това са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически 
лица, установени за данъчни цели в трета държава, същите се облагат с окончателен данък в 
размер на 10 на сто съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Данъкът се декларира и внася от 
получателя на дохода, без ангажимент на Емитента. 

� МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Данъчното облагане на юридическите лица се урежда от Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО). Член 44, ал. 1 от ЗКПО предвижда, че при определяне на данъчния финансов 
резултат счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата от разпореждане с финансови 
инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, определена като 
положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на 
тези финансови инструменти. Съгласно посочения параграф и подобно на ЗДДФЛ в понятието 
“разпореждане с финансови инструменти” се включват сделките с акции и права, извършени на 
регулиран пазар по чл. 73 от ЗПФИ. 

Следователно доходите, реализирани от местни юридически лица от сделки с права и акции на 
Емитента, сключени на БФБ – София АД, не се облагат с корпоративен данък. 

� ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 196 от ЗКПО доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, 
т. 21 от допълнителните разпоредби на същия закон не се облагат с данък при източника. Доходи 
от разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 196 са доходите от сделки с акции и 
права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от ЗПФИ. 

Следователно доходите, реализирани от чуждестранни юридически лица от сделки с права и 
акции на Емитента, сключени на БФБ-София АД, са необлагаеми. 

Облагане на доходи, реализирани от сделки, сключени извън регулиран пазар 

На данъчно облагане подлежат доходите, реализирани от физически и юридически лица /местни и 
чуждестранни/ от извънборсови сделки с акции, приети за търговия на регулиран пазар, които 
сделки само се оповестяват на регулирания пазар. В този случай доходът от продажбата на акции, 
реализиран от местни лица ще подлежи на данъчно облагане в съответствие с общите правила на 
ЗКПО и ЗДДФЛ, а доходът от продажбата на акции, реализиран от чуждестранни лица, ще е обект 
на данъчно облагане при източника, т. е. в България, в размер на 10 на сто, в случай че 
приложима СИДДО не предвижда друго. 
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Емитентът не поема задължение и отговорност за удържане на данъци при източника, 
дължими от търговия с ценни книжа на Еврохолд България АД. 

 

ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ И ЛИКВИДАЦИОННИ ДЯЛОВЕ 

� МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в 
полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България се облагат с 
окончателен данък, в размер на 5 на сто, който данък се удържа и внася от Емитента на акциите 
като платец на дохода. 

Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с 
решението на общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент. 

Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната 
разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на 
придобиване на дела в дружеството. 

� МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно ЗКПО не се признават за данъчни цели приходите в резултат на разпределение на 
дивиденти от местни юридически лица. 

Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните 
дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на местни юридически лица, които не 
са търговци, включително на общини. Тази разпоредба не се прилага, когато дивидентите и 
ликвидационните дялове са разпределени в полза на договорен фонд и местно юридическо лице, 
което участва в капитала на дружество като представител на държавата. Данъкът е окончателен в 
размер на 5 на сто и се удържа и внася от местните юридически лица, разпределящи дивидентите. 

� ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните 
дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, с 
изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице 
чрез място на стопанска дейност в страната или когато дивидентите се разпределят в полза на 
договорен фонд или чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на 
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. Данъкът при източника е в размер на 5 на сто.  

Той е окончателен данък и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивидентите 
или ликвидационните дялове. 

 

СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава, чието местно лице е 
реализирало доход в България, има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане (СИДДО), нейните разпоредби се прилагат с приоритет пред българското вътрешно 
законодателство. 

Процедурата по прилагане на СИДДО, е подробно уредена в глава XVI, раздел III от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). СИДДО се прилагат само след подаване на искане и 
удостоверяване на основанията за това пред органите по приходите. За целта след възникване на 
данъчно задължение за доход от източник в страната, чуждестранното лице следва да удостовери 
пред органа по приходите, че: 

1) е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО; 

2) е притежател на дохода от източник в Република България; 

3) не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република 
България, с които съответният доход е действително свързан; 

4) са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по 
отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в 
съответната СИДДО. 
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Чуждестранното лице е притежател на дохода, когато има право да се разпорежда с него, да 
преценява използването му, понася целия или съществена част от риска от дейността, от която се 
реализира доходът, и не действа като дружество за насочване на дохода. 

Дружество за насочване на дохода е дружество, което се контролира от лица, които не биха имали 
право на същите по вид и размер облекчения, ако доходът се реализираше директно от тях, и не 
осъществява стопанска дейност, извън притежанието и/или администрирането на правата или 
активите, от които се реализира доходът, и дружеството: 

1) не разполага с активи, капитал или персонал, съответстващи на неговата стопанска дейност; 

2) няма контрол върху използването на правата или активите, от които е реализиран доходът. Не 
е дружество за насочване на дохода чуждестранно лице, когато повече от половината от акциите 
му с право на глас се търгуват на регулиран пазар. 

Основанията за прилагане на СИДДО по чл. 136 от ДОПК се удостоверяват с декларации или 
официални документи, включително извлечения от публични регистри. Когато издаването на 
такива официални документи е невъзможно, са допустими и други писмени доказателства.  
Представят се писмени доказателства, удостоверяващи вида, размера и основанието за 
получаване на доходите. 

В случай на доходи от дивиденти от акции, издадени от публично дружество, като доказателства 
могат да се приложат решението на общото събрание на дружеството; купон за изплатен 
дивидент; извлечение от книга на акционерите, заверено от дружеството; копие от купюр или 
временно удостоверение; поименно удостоверение за безналични акции; извлечение от книгата за 
безналични акции или друг документ, удостоверяващ вида и размера на дохода, както и размера 
на участието на чуждестранното лице. 

При доходи от ликвидационен дял - документ, доказващ размера на направената инвестиция, 
краен ликвидационен баланс след удовлетворяване на кредиторите и документ, определящ 
разпределението на ликвидационния дял, а при разпределяне на ликвидационния дял в натура – 
решение на акционерите и документи, въз основа на които е определена пазарната цена на 
ликвидационния дял. 

b. Данъчни съображение в Полша 

Тази секция предоставя информация по отношение на данъците породени от притежаването и 
вторичната търговия на акции допуснати за търговия на официалния пазар на Варшавската 
Фондова Борса. Цялата информация представена в секцията по-долу се отнася единствено и само 
за акциите на Емитента. Информацията, представена по-долу е от общ характер и не трябва да се 
счита за изчерпателна при преценката на данъчните последствия от една инвестиция. 
Препоръчително е потенциалните инвеститори да се обърнат към данъчен експерт. Обръщаме 
внимание на факта, че информацията изложена по-долу е базирана на действащите данъчни 
закони и разпоредби към датата на този Проспект. 

ЛИЧНИ ДАНЪЦИ 

Данъчните принципи приложими за физически лица за доходи от продажба на акции срещу 
заплащане и от дивиденти от акции зависят от конкретното третиране на лицето дали то е 
постоянно пребиваващо в Полша за данъчни цели (съответно има данъчни задължения) или не е 
(съответно няма данъчни задължения). Принципите за определяне на статута на лицето за 
данъчни цели се дефинира в член 3 от закона за „Лични данъци”, както и в двустранни данъчни 
споразумения на Република Полша с други държави. Най-общо, за данъчно задължено лице се 
приема лице, което живее на територията на Република Полша или лице, което пребивава на 
територията на Република Полша повече от 183 дни в годината. Двустранни споразумения на 
Полша за избягване на двойно данъчно облагане обаче могат да повлияят на това правило. 

� Данъци от доходи при възмездна продажба на акции 

Член 30-б от закона за „Лични данъци” определя, че физическо лице, което е данъчно задължено 
в Република Полша дължи данък печалба при възмездна продажба на акции.  Обект на данък е 
разликата между продажната цена на акцията и цената на която е закупена, както  и свързаните с 
това разходи.  Печалби от продажба на акции се облагат с 19.0% данък, освен в случаите, когато 
те са форма на разплащане/сделка, в който случай е валидна съответната друга данъчна ставка.  
Член 30-б, ал. 6 от закона за „Лични данъци” определя, че физическите лица са длъжни да 
декларират дохода си в отделна данъчна декларация определена в член 45, ал. 1, т. 1 от същия 
закон. 

Доходите от продажба на акции от чуждестранни физически лица също подлежат на данъчно 
облагане по същите принципи, освен в случаите, когато съществуват действащи двустранни 
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договори за избягване на двойно данъчно облагане, които третират ситуацията другояче.  Член 
30-б ал. 3 от закона за „Лични данъци”определя, че лицето удостоверява приложимостта на 
клаузите на действащите договори за избягване на двойно данъчно облагане с официален 
документ за местопребиваване. 

� Данъци върху дивиденти 

Член 30-а, ал.1, т. 4 от закона за „Лични данъци” определя, че доходи от дивиденти в Република 
Полша се облагат с плоска данъчна ставка от 19.0%.  Член 41, ал.4 от Закона за личните данъци 
определя, че плоския данък от 19.0% процента, дължим при изплащането на дивиденти или други 
форми на парични прехвърляния към данъкоплатеца, се удържа от изплащащата страна.  Това 
правило важи и за чужденци (данъчно незадължените лица в страната), освен в случаите на 
действащ договор за избягване на двойно данъчно облагане, който третира ситуацията другояче. 
За да се приложат клаузите на действащ договор за избягване на двойно данъчно облагане, 
включително и неплащането на този данък от изплащащата страна, то същата е нужна да 
притежава валиден документ издаден от съответните данъчни служби, където лицето е данъчно 
задължено, който да удостоверява, че лицето е данъчно задължено в друга юрисдикция. 

КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ 

Както при физическите лица, данъчните принципи приложими за юридически лица за доходи от 
продажба на акции срещу заплащане и от дивиденти от акции зависят от конкретното третиране 
на лицето дали то е постоянно пребиваващо в Полша за данъчни цели (съответно има данъчни 
задължения) или не е (съответно няма данъчни задължения). Основанията за определяне на 
статута на лицето в Полша за данъчни цели се определят от това къде е официалната регистрация 
на юридическото лице или управителното тяло на лицето. Двустранни споразумения на Полша за 
избягване на двойно данъчно облагане обаче могат да повлияят на това правило. 

� Данъци от доходи при възмездна продажба на акции 

Член 19 от Закона за корпоративно данъчно облагане определя данъчните принципи приложими 
за юридически лица, които са данъчно задължени в Република Полша. Законът в член 16, ал. 1, т. 
8 също определя, че разходите направени за придобиване на акции не се признават за разход в 
момента на покупката им, а се вадят като разход едва в момента на последваща продажба и се 
използват при определяне на данъчното задължение на лицето.  Чуждестранни данъчно 
задължени юридически лица също подлежат на този данък, освен в случаите, в които съществува 
действащ договор за избягване на двойно данъчно облагане 

� Данъци върху дивиденти 

Член 22, ал. 1 от Закона за корпоративното данъчно облагане определя, че доходите от дивиденти 
от акции се облагат с плоска ставка от 19.0% (без признаване на свързани разходи). Същия член 
определя, че данъка се удържа от съответното лице разпределящо дивидента. Основание за 
неплащане на този данък и съответното му неудържане от изплащащата страна е наличието при 
нея на официален документ издаден от насрещната национална данъчна администрация 
определящ лицето като данъчно задължено в съответната дружа държава спрямо която е 
приложим двустранен закон за избягване на двойно данъчно облагане. 

Също така, на база на член 22, ал. 4 от Закона за корпоративното данъчно облагане 
доходи/приходи от дивиденти на юридически лица данъчно задължени в Република Полша не 
подлежат на облагане в случаи, че отговарят на всички изброени по-долу условия: 

� лицето изплащащо дивидента или други суми като част от реализирана печалба е 
компания, която е платец по Закона за корпоративното данъчно облагане и чиято 
официална регистрация, офис или управително тяло са в Република Полша („Компания от 
Република Полша/РП”), 

� лицето получаващо дивидента или други суми като част от реализирана печалба на друго 
юридическо лице, е лице плащащо данъци в Република Полша, в друга страна член на 
Европейския Съюз („ЕС”) или в друга държава от Европейската Икономическа Зона („ЕИЗ”) 
върху глобалните си доходи, независимо от мястото на произхода („Компания от ЕС/ЕИЗ”), 

� компанията от ЕС/ЕИЗ притежава поне 10.0% от акциите на Компания от РП („Акции”), 

� дивидента или други суми като част от реализирана печалба на друго юридическо лице се 
получават от Компания от ЕС/ЕИЗ или чуждестранно поделение на Компания от ЕС/ЕИЗ. 

НАСЛЕДСТВЕНИ ДАНЪЦИ И ДАРЕНИЯ 

Наредбата за наследствени данъци и дарения определя, че придобиването от физически лица на 
собственически права в резултат на наследство или дарение, включително права произтичащи от 



                                                      ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 
РЕПУБЛИКА ПОЛША, ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА, ГЛАВЕН ПАЗАР 

WWW.EUROHOLD.BG 

 
236

ценни книжа, подлежат на данъчно облагане, ако към момента на придобиване на наследството 
или дарението, бенефициента на наследството или дарението е полски гражданин, пребивава на 
територията на Република Полша или правата за собственост се упражняват на територията на 
Полша. Данъчната ставка за наследства и дарения зависи от кръвната близост или връзка между 
починалия и наследника, в случаите на наследство и между донора и бенефициента, в случаите на 
дарение. Член 4-а от Наредбата за наследствени данъци и дарения определя, че придобиването 
на собственост върху активи чрез дарение, включително върху ценни книжа, от съпруг/съпруга, 
преки и непреки наследници по съребрена линия до второ коляно е освободено от данъци ако 
настъпването на унаследяването или получаването на дарението е официално обявено пред 
съответните данъчни служби в рамките на 6 месеца от окончателното встъпване във владение на 
актива. Ако това условие не е спазено, придобиването на имуществени права върху тези активи 
подлежи на данъчно облагане по правилата за облагане на физически лица. 

 

9. Правен режим относно вноса и износа на капитали 

С Валутния закон от 1999 г. (последно изменян през м. март 2011 г.) и подзаконовите актове по 
неговото прилагане се регламентира правния режим относно сделките и плащанията между местни 
и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания и вноса и износа на български лева и 
чуждестранна валута. С изменение и допълнение от 2007 г. на Наредба №10 на Министерство на 
финансите от 16 декември 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от 
Валутния закон (Наредбата), са въведени разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение износа и вноса на пари в наличност. В 
съответствие с Наредбата местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят 
парични средства на стойност до 10,000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, 
без писмено деклариране пред митническите органи. Местни и чуждестранни физически лица 
могат да изнасят и внасят парични средства на стойност 10,000 евро или повече, или тяхната 
равностойност в левове или друга валута, след деклариране пред митническите органи на 
собственика на паричните средства и получателя, за когото те са предназначени, на тяхната 
стойност и вид, на произхода и предназначението им, както и на транспортното средство и 
маршрута. Друго изискване на Наредбата засяга лица, изнасящи в брой суми над 25,000 лева или 
техния еквивалент в чуждестранна валута, които имат задължението да представят 
удостоверение, издадено от Националната агенция по приходите, удостоверяващо, че лицето няма 
просрочени данъчни задължения. Такава декларация не е необходимо да се прави от 
чуждестранни лица, които изнасят в брой суми, ненадхвърлящи размера на внесени в брой суми, 
които са били декларирани пред българските митнически власти при последното влизане в 
България. 

Чуждестранен гражданин или дружество, прехвърлящо доход (с източник капиталова печалба и 
дивиденти), надхвърлящ 25,000 лева или левовата равностойност в чуждестранна валута, който е 
резултат от инвестиция в България (включително инвестиции в акции и други ценни книжа и 
деривати върху ценни книжа, издадени от български дружества) или от продажба на такава 
инвестиция, трябва да представи на банката, осъществяваща трансфера, документи, доказващи 
инвестицията, нейната продажба и плащанията на всички дължими данъци. 
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III. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

Не е налице предлагане на акциите на Емитента преди допускането им до търговия, за което се 
кандидатства с настоящия Проспект. 

Преди допускане на акциите от регистрирания капитал на Еврохолд България АД до търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции, същите няма да бъдат 
предлагани по никакъв начин за продажба и/или за друг вид придобиване на територията на 
Република Полша и съответно няма да бъде извършвано пласиране, разпределение и/или поемане 
на акциите и/или други подобни действия, свързани с тях. 

Инвеститорите следва да имат предвид, че в този Проспект няма да бъде представена 
информация, която иначе би била релевантна и изискуема в посочените случаи на публично 
предлагане. 
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IV. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ 

1. Обща информация 

На свои заседания от 16 и 26 септември 2011 г. Управителният съвет на Еврохолд България АД 
взема съответни решения за стартиране на процедура по допускане на всички съществуващи 108 
643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) 
броя акции от регистрирания капитал на дружеството до търговия на регулиран пазар в Република 
Полша, а именно до организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main Market) и за 
кандидатстване за допускане до търговия на база на изготвения Проспект от 19.09.2011 г. 

За допускане до търговия на организирания от Варшавската фондова борса регулиран пазар се 
предлагат всички съществуващи акции на Еврохолд България АД, а именно: 108 643 712 (сто и 
осем хиляди шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя обикновени, 
поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, които представляват целия регистриран 
капитал на Емитента. Номиналната стойност на акциите е 1.00 (един лев) всяка. 

Акциите ще бъдат обект на търговия на Варшавската фондова борса след одобрение от страна на 
Комисията за Финансов Надзор на Република България на изготвения от Еврохолд България АД 
Проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, съответно нотифициране 
по нормативноустановения ред на компетентния полски регулаторен орган – Polish Financial 
Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) и последващо решение на Управителния съвет 
на Варшавската фондова борса за допускане на акциите на Еврохолд България до търговия на 
организирания от същата Главен пазар на акции. 

Допускането до търговия ще бъде осъществено на територията на Република Полша при спазване 
на приложимото полско законодателство, респективно европейско законодателство с пряко 
действие на територия на Република Полша. 

След потвърждаване на настоящия Проспект,Комисията за Финансов Надзор на Република 
България изпраща на Полската Комисия за финансов надзор (Komisja Nadzoru Finansowego) 
сертификат, удостоверяващ, че Проспектът е изготвен съгласно изискванията на Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/ 34/ ЕО, както и 
копие от потвърдения Проспект на английски език. 

След паспортизацията на проспекта, Еврохолд България АД ще предприеме съответни действия 
във връзка с регистрацията на своите акции в полския Национален депозитар на ценни книжа 
(National Depository for securities, NDS). 

След регистрацията на акциите си в NDS, Емитентът ще заяви същите за допускане до търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции. 

Въз основа на подаденото заявление за допускане, Управителният съвет на Варшавската фондова 
борса следва да постанови решение (резолюция) за допускане на акциите на Еврохолд България 
АД до търговия на съответния пазар, да предостави съответен борсов код на емисията и да 
определи първа дата за търговия с акциите в съответствие с § 38.1 и § 38.3 от Правилника на 
Варшавската фондова борса. Емитентът очаква това решение на Управителния съвет на 
Варшавската фондова борса да бъде постановено до края на месец ноември 2011 г. 

Всички акции на Еврохолд България АД ще могат да бъдат обект на търговия на организирания от 
Варшавската фондова борса Главен пазар на акции. Акциите на Емитента ще могат да се 
предлагат за продажба свободно и при равни условия на различните категории потенциални 
инвеститори на територията на Република Полша. 

От датата на въвеждане на акциите за търговия на организирания от Варшавската фондова борса 
Главен пазар на акции, всеки притежател на акции ще може да продава акциите си, както и всеки 
инвеститор ще може да купува акции на Емитента посредством лицензиран инвестиционен 
посредник член на борсата и при каквито параметри намери за добре. 

След допускане на акциите до търговия на пода на Варшавската фондова борса , всички 
инвеститори ще имат равни възможности да купуват и продават акции при условия, определени от 
свободното търсене и предлагане на борсата. 

Цената, на която Еврохолд България АД ще въведе своите акции за търговия на регулирания 
пазар в Полша ще бъде тяхната номинална стойност – 1.00 български лев (2.2957 полски злоти по 
курса на Националната банка на Полша към датата на Проспекта). 
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Впоследствие цената на предлагането на регулирания пазар ще се определя от търсенето и 
предлагането на акциите. Акционерите и инвеститорите сами ще определят по каква цена ще 
предлагат или купуват акциите на Емитента. При приемане на поръчките за покупка или продажба 
на ценните книжа, инвестиционните посредници информират инвеститорите и акционерите за 
видовете поръчки, достигнатите ценови нива на сключените сделки, валидните и активни към 
момента поръчки, както и за разходите по сделката. 

Тъй като акциите на Еврохолд България АД към настоящия момент се търгуват на организирания 
от Българска фондова борса – София регулиран пазар, евентуалното допускане на акциите на 
дружеството до търговия на Варшавската фондова борса ще означава двойно листване на 
съществущите акции от капитала на Емитента. 

Основна депозитарна институция по отношение на акциите на Еврохолд България АД, които са в 
безналична форма, е българския Централен депозитар, който води книгата на акционерите на 
Емитента и издава депозитарните разписки за притежаваните акции.  

Инвеститорите, закупили акции на Еврохолд България АД при вторичната търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции ще могат да получат 
съответните удостоверителни документи – потвърждаващи придобиването на акциите от 
съответните инвестиционни посредници – брокерски къщи, опериращи на територията на 
Република Полша, чрез които са сключени сделките за придобиване на акциите. 

Всички правила и срокове относно подаването, оттеглянето, промяната и изпълнението на 
поръчки за покупка или продажба на акции на Емитента при вторичната търговия на 
организирания от Варшавската фондова борса Главен пазар на акции са регламентирани във 
вътрешните правила и политики на съответните инвестиционни посредници, чийто услуги 
инвеститорите използват, в съответствие с Правилника на Варшавската фондова борса (The 
Warsaw Stock Exchange Rules), като инвеститорите следва да бъдат запознати със същите при 
извършване на всяка конкретна операция. 

 

 

2. Информация за акциите, търгувани на БФБ 

Еврохолд България АД дебютира на българския капиталов пазар през месец февруари 2007 г., 
като акциите на компанията предизвикват сериозен инвеститорски интерес и още първия ден са 
изтъргувани 3,357,591 акции на средна цена от 2.79 лева за брой. До края на годината цената им 
достига връх от 9.05 лева. Последвалата турболенция на световните пазари обаче, не подмина и 
Българска фондова борса, която регистрира сериозен спад, отразен от основния борсов индекс 
SOFIX, който загуби 79% спрямо стойността си в началото на 2007 г. През този период 
негативният тренд завладя и Еврохолд България АД, като последва сериозна корекция. За 
последните две години и половина цената на акциите на компанията остава без резки изменения, 
като цената се движи предимно между нивата от 0.67 и 1.80 лева за акция.  

Към настоящия момент акциите на Еврохолд България АД се търгуват само на Българска фондова 
борса – София АД, на неофициален пазар, сегмент А. През месец септември 2009 г. дружеството е 
включено и в основният индекс на Българска фондова борса – София SOFIX. Понастоящем 
Еврохолд е част и от трите бенчмарка на българския капиталов пазар – SOFIX, BG40 и BGTR30. 
Към датата на Проспекта пазарната капитализация на дружеството възлиза на 139.06 млн. лева.  
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Показател Стойност 

Последна цена (в лева) към 19.09.2011 г. 1.28 

P/E (цената на акция разделена на годишната печалба на акция)* 10.5 

P/B (цена на акция разделена на счетоводна стойност на акция)* 0.33 

Брой акции (млн.) 108.6 

Пазарна капитализация (в млн. лева) към 19.09.2011 г. 139.06 

52-седмичен връх 1.52 

Дата на 52-седмичен връх 29.06.2011 

52-седмично дъно 0.645 

Дата на 52-седмично дъно 08.11.2010 

Изменение от началото на годината  +44.633% 

Източник: Bloomberg 

*Българска Фондова Борса – София АД 

 

3. Информация за текуща подписка 

В настоящия момент Еврохолд България АД се намира в процедура на ново увеличаване на 
капитала в условията на първично публично предлагане. В съответствие с решения на 
Управителния съвет на Емитента от 27 юли 2011г. и 3 септември 2011г., капиталът на Еврохолд 
България АД се увеличава от 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три 
хиляди седемстотин и дванадесет) лева на 144 858 282 (сто четиридесет и четири милиона 
осемстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и два) лева. Новата емисия се състои от 
36 214 570 (тридесет и шест милиона двеста и четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет) броя 
акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно 
безналични, поименни, обикновени (непривилегировани), с право на един глас в общото събрание 
на акционерите на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с 
номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на една акция е 1.00 (един) лев. 
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Дружеството издава 108 643 712 права като съотношението брой права/нови акции е 3/1. 
Емисионната стойност на всяка една акция е 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки). Капиталът 
на Еврохолд България АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-
малко 50% (петдесет) процента от предложените акции, а именно 18 107 285 (осемнадесет 
милиона сто и седем хиляди двеста осемдесет и пет) броя акции. Капиталът ще се увеличи само 
със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения 
минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за 
успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на 
заявения за набиране капитал. За инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва 
настоящото увеличение на капитала, Управителният съвет на Емитента е определил Евро-Финанс 
АД. 

Текущата процедура по увеличение на капитала започва преди допускане на акциите на Емитента 
до търговия на организирания от Варшавската фондова борса регулиран пазар. При всички случаи 
допускането на акциите до търговия в Република Полша ще може да се осъществи след 
последната дата за сключване на сделки с акции, даващи право на участие в текущото 
увеличението на капитала в Република България. Очаква се процедурата по текущото увеличение 
на капитала на Емитента да приключи до края на месец ноември 2011 г. с вписване на 
увеличението на капитала в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република 
България. 

В случай, че акциите на Еврохолд България АД бъдат допуснати до търговия на организирания от 
Варшавската фондова борса регулиран пазар преди вписване на настоящото увеличение на 
капитала в Търговския регистър, приложение впоследствие ще намерят съответните правила на 
Варшавската фондова борса и полското законодателство за допускане до търговия на регулиран 
пазар на последваща емисия акции. 

В случай, че респективно увеличението на капитала бъде вписано в Търговския регистър преди 
допускане на акциите на Еврохолд България АД до търговия на Варшавската фондова борса, то 
тогава Емитентът ще предприеме съответни действия във връзка с допускане на цялата емисия от 
увеличения капитал на дружеството до търговия на Варшавската фондова борса, като в срок не 
по-късно от края на работния ден, следващ деня, в който е вписано увеличението на капитала, ще 
изготви и представи в Комисията за финансов надзор допълнение към настоящия Проспект, с 
оглед настъпването на съществено за инвеститорите ново обстоятелство, свързано със съдържаща 
се в Проспекта информация, и в съответствие с изискването на чл. 85, ал. 2 ЗППЦК. 

 Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на 
акции (емисия от увеличение на капитала) на Еврохолд България АД с Решение № 624 – E от 
06.10.2011г.  

Очакваният График на публичното предлагане на новите 36 214 570 броя акции е както следва: 

 

Календар на емисията 

Дата на потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов 
надзор (КФН) на Република България 

6 октомври 2011 

Дата на обнародване в Държавен вестник на съобщението по чл.92а 
ЗППЦК за публичното предлагане на акции 

14 октомври 2011 

Дата на публикуване на съобщението по чл.92а ЗППЦК за 
публичното предлагане на акции в един централен ежедневник – в. 
„Пари” 

14 октомври 2011 

Последна дата за сключване на сделки с акции, даващи право на 
участие в увеличението на капитала 

19 октомври 2011 

Дата, от която акциите се търгуват без да носят права за участие в 
увеличението на капитала 

20 октомври 2011 

Дата на регистриране на правата в ЦД 24 октомври 2011 
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Начална дата, от която започва да тече срока за прехвърляне на 
правата и тяхната търговия на БФБ-София АД. От същата дата 
започва да тече срока за записване на акциите 

25 октомври 2011 

Крайна датата за търговия на правата на борсата (поради 
сетълмента на борсата (Т+2), последната датата за търговия на 
права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за 
прехвърляне на правата) 

3 ноември 2011 

Крайна дата за прехвърляне на правата 7 ноември 2011 

Последен ден на записването на нови акции от притежателите на 
права, включително от лицата, закупили права на БФБ, преди 
аукциона 

7 ноември 2011 

Служебен аукцион на БФБ чрез ИП „Евро-Финанс“ АД за продажба 
на неупражнените права 

14 ноември 2011 

Последен ден на записване на нови акции от лицата, закупили 
права на служебния аукцион 

28 ноември 2011 

Крайна дата за заплащане на пълната емисионна стойност на 
записаните акции. Край на подписката 

28 ноември 2011 

Очаквана дата на регистрация на емисията нови акции и 
увеличението на капитала в Търговския регистър 

30 ноември 2011 

Очаквана дата на регистриране на новите акции по сметки на 
инвеститорите в Централния Депозитар 

1 декември 2011 

Очаквана дата на вписване на емисията нови акции в регистъра на 
КФН 

15 декември 2011  

Очаквана датата за допускане на новата емисия за търговия на БФБ 19 декември 2011 

 

Разводняване от текущата подписка 

Предвид факта, че акциите са предмет на допускане до търговия на регулиран пазар в Полша, а 
не на публично предлагане и съответно няма да се реализират постъпления от това действие, не 
съществува риск от разводняване на капитала на дружеството. Въпреки това инвеститорите в 
Полша следва да имат предвид, че понастоящем Еврохолд България АД е в процес на увеличение 
на капитала си в България и в случай че предлагането е успешно до момента на допускане на 
всички настоящи 108,643,712 акции на до търговия на WSE, капиталът на дружеството ще бъде 
увеличен. Еврохолд възнамерява да предложи нови 36,214,570 обикновени, поименни безналични 
свободнопрехвърляеми акции с емисионна стойност 1.50 лв. всяка на инвеститорите в България. В 
случай, че публичното предлагане бъде изпълнено в пълен размер, капиталът на Еврохолд ще 
бъде увеличен от 108,643,712 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1.00 
лев всяка, на 144,858,282 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност 1.00 лев 
всяка. Капиталът на компанията и броят издадени акции ще бъдат увеличени с една трета. 
Съответно, при изчисляване на коефициента „Печалба на акция”, всички бъдещи печалби на 
Емитента ще бъдат разпределени върху по-голям брой акции. Това ще доведе до намаление на 
първоначалните стойности, очаквани от инвеститорите с 25%. Ако увеличението на капитала бъде 
изпълнено в минимално определения размер от 50%, намалението на посочените коефициенти ще 
бъде 14.3%. Този ефект се нарича „разводняване” на очакваните печалби. Процентът на 
разводняване се изчислява аналогично - между 14.3% и 25%, в зависимост от размера на 
записаните и реално заплатени акции. 

За оценка на ефекта се съпоставят, от една страна – очакванията на инвеститорите за 
дългосрочните печалби на текущата бизнес структура (преди увеличението на капитала), и от 
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друга страна - коригираните очаквания за печалбите, отразяващи подобреното финансово 
състояние на компанията след успешното увеличение на капитала. Компанията не е публикувала 
публично прогнози за очакваните си печалби нито за текущата бизнес структура, нито за периода 
след увеличението на капитала. По принцип, подобно намаление (разводняване) на печалбите в 
дългосрочен план е по-малко вероятно, когато емисионната стойност на новоиздадените акции е 
над текущата пазарна цена.  

Ефектът на „разводняване” може да бъда наблюдаван и по отношение на коефициента „Собствен 
капитал на акция”. Разводняване на балансовата стойност се наблюдава, когато емисионната цена 
на новите акции е по-ниска от балансовата им стойност по последния финансов отчет. Към 
30.06.2011 г. балансовата стойност на една акция от регистрирания капитал на Еврохолд 
България АД на консолидирана база е 1.75 лв. Очакваните промени в балансовата стойност на 
една акция при изпълнение на подписката в минимален или максимален размер са изчислени по-
долу:  

 

Показател 
(хил. лв.) 

Максимален 
размер 

Минимален 
размер 

Брой регистрирани акции преди увеличението (30.06.2011 г.) 108,644 108,644 

Собствен капитал преди увеличението (30.06.2011 г.) 190,451 190,451 

Собствен капитал на 1 акция преди увеличението (30.06.2011 г.) 1.75 лв. 1.75 лв. 

Брой нови акции 36,215 18,107 

Емисионна стойност на 1 акция (в лева) 1.50 1.50 

Нетни постъпления от емисията 54,239 27,106 

Брой акции след увеличението 144,858 126,751 

Собствен капитал след увеличението 244,690 217,557 

Собствен капитал на 1 акция след увеличението 1.69 лв. 1.72 лв. 

Процент на разводняване 3.43% 1.71% 

 

Извън посоченото по-горе, няма друга публична или частна подписка за ценни книжа на Емитента 
от същия клас, която да се организира едновременно с гореописаното публично предлагане. 

 

4. Стабилизация 

Към датата на Проспекта, Дружеството не се е ангажирало и не е водило преговори с 
инвестиционни посредници, които да осигуряват ликвидност на неговите Акции чрез поддържане 
на котировки “купува” и “продава” (маркет мейкъри). Дружеството не е възлагало и съответно не 
са поемани ангажименти за стабилизация от каквито и да било лица. 

 

V. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА 

Нито контролиращият, нито останалите акционери на Еврохолд България АД са декларирали или 
изявили по какъвто и да било начин конкретни намерения за продажба или покупка на акции на 
Емитента след допускането им до търговия на организирания от Варшавската фондова борса 
Главен пазар на акции. Същите обаче си запазват правото да купуват или продават акции на 
дружеството в съответствие с търсенето и предлагането на борсата във Варшава и при наличието 
на подходящи пазарни условия за това. 

 

VI. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА 

Еврохолд България АД очаква, че разходите от листването на акциите му за търговия, ще възлязат 
приблизително на PLN 210 000  (двеста и десет хиляди полски злоти), в това число таксата за 
одобрение на настоящия Проспект от КФН в размер на BGN 5000 (пет хиляди български лева) ( 
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≈PLN 11 000  (единадесет хиляди полски злоти по курса на Националната банка на Полша към 
датата на Проспекта). 

Горепосочените разходи включват също така разходите по изготвянето на Проспекта, 
консултантските възнаграждения, първоначалната такса на Полския централен депозитар за 
регистриране на емисията, както и първоначалната такса на Варшавската фондова борса за 
допускане на акции до търговия на Главния пазар на акции 

Разходите за сметка на Еврохолд България АД, свързани с допускането на акциите на дружеството 
до търговия на организирания от Warsaw Stock Exchange Main List са следните: (i) регистрационна 
такса на полската депозитарна институция (Polish National Depositary of Securities) – 0.01% от 
стойността на акциите, но не по-малко от PLN 3,000 (три хиляди полски злоти) и не повече от PLN 
100,000 (сто хиляди полски злоти), (ii) такса за допускане на акции до търговия на Warsaw Stock 
Exchange – 0.03% от стойността на акциите, но не по-малко от PLN 8,000 (осем хиляди полски 
злоти) и не повече от PLN 96,000 (деветдесет и шест хиляди полски злоти). 

 

VII. РАЗВОДНЯВАНЕ 

Акциите на Еврохолд България АД са предмет на допускане до търговия на регулиран пазар и 
съответно няма да се реализират постъпления от това действие. В този случай не съществува риск 
от разводняване на капитала на дружеството. Условията за търговия за всички инвеститори ще са 
еднакви и определянето на цената на сключване на сделките ще зависи от желанията на 
пазарните участници, които ще дадат пазарната стойност на Дружеството. 
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VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Регулативна рамка на капиталовия пазар в България и Полша 

Емитентът възнамерява да кандидатства за допускане до търговия и да регистрира всички свои 
акции на основния пазар на Варшавската фондова борса. Така Емитентът ще осъществи двойно 
листване на акциите си, които вече са допуснати до търговия на пазара на Българска фондова 
борса – София. В резултат на това, Емитентът ще има задължение да спазва определени полски 
регулации, най-вече по отношение на разкриването на информация. Въпреки това, Емитентът, 
като дружество учредено и извършващо своята дейност съгласно законите на Република България, 
ще продължи да съблюдава установения в страната правен режим 

Информацията, посочена по-долу описва някои аспекти на българските и полските регулации в 
областта на ценните книжа по отношение на задължителните търгови предложения, правилата при 
принудително и задължително изкупуване на акции и др., и е включена само за обща 
информация. Това обобщение не претендира да бъде изчерпателно описание на всички 
съществени за българския и полския капиталов пазара правни отношения. Всеки потенциален 
инвеститор следва да се консултира с професионален юридически съветник по отношение на 
правните последици от придобиване, държане и разпореждане с акции на Емитент в съответствие 
със законите на страната, в която са установени или чиито граждани са. 

Това резюме се основава на законодателството, в сила към датата на този Проспект, без 
отношение към евентуални изменения, приети в по-късен момент и имащи обратно действие. 

 

ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ 

Правен режим в Европейския съюз 

При липса на изрични регулаторни указания не може да бъде разрешен по безспорен начин 
конфликта на правни норми, свързан с различните правни режими на търгово предлагане в 
рамките на Европейския съюз. Конкретни правила за разрешаване на този конфликт са включени 
в Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
предложенията за поглъщане (Takeover Directive), където изрично е посочено, че ако акциите на 
дружеството – обект на търгово предложение не са допуснати до търговия на регулиран пазар в 
държавата-членка, в която се намира седалището на компанията, а са допуснати до търговия на 
регулиран пазар в друга държава-членка, компетентният орган да упражнява контрол върху 
търговото предложение е държавата-членка на пазара, на който акциите са допуснати до 
търговия. 

Във връзка с приложимото право, отношенията, свързани с отправеното предложение при търгово 
предлагане и  по-специално цената, процедурата на предлагане, решението на мениджърите за 
отправяне на предложение, съдържанието на документа на търговото предложение и 
оповестяването на офертата, следва да се разглеждат в съответствие с правилата на държавата-
членка на компетентния регулаторен орган. По въпроси, свързани с информацията, която следва 
да бъде предоставена на служителите на дружеството – обекта на търгово предложение, с 
дружественото право и по-специално процента от правата на глас, който дава контрол, както и 
всяка дерогация от задължението за отправяне на търгово предложение, приложимите правила и 
компетентния орган, са тези на държавата-членка, в която е седалището на дружеството – обект 
на търговото предложение. 

 

Правен режим в България 

Отношенията, свързани търгово предлагане и принудително изкупуване на акции, издадени от 
Емитента на настоящата емисия – Еврохолд България следва да бъдат регулирани от българското 
законодателство доколкото Емитента – публично дружество е поднадзорно лице на Комисията за 
финансов надзор на Република България, където се намира и неговото седалище и адрес на 
управление. 

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако някое лице (или лица, действащи 
съвместно) придобие повече от 50% от гласовете в общото събрание на акционерите на публично 
дружество, то е длъжно, в 14-дневен срок от придобиването, да отправи към останалите 
акционери търгово предложение за изкупуване на техните акции. Цената на акция по това 
предложение трябва да е поне равна на най-високата измежду средно претеглената борсова цена 
за последните три месеца, най-високата цена, заплатена от търговите предложители през 
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последните 6 месеца, и справедливата стойност, получена при приложението на няколко 
общоприети оценъчни метода. Като допълнителна възможност, заедно със задължителното 
парично плащане, придобилият контрола може да предложи на избора на акционерите и замяна 
техните със свои акции, издадени с тази цел. 

Търговото предложение може да бъде проведено, само ако е предварително одобрено от КФН. 

Освен прякото придобиване на акции с право на глас над посочения праг, за придобиване на 
гласове се счита и сключването на споразумение за следване на обща политика между акционери 
с общо над 50% от гласовете, както и придобиване акции/гласове на името на лица, действащи за 
сметка на действителния контролиращ акционер. 

Последващото придобиване на над 2/3 от гласовете също поражда задължение за отправяне на 
аналогично търгово предложение, освен ако това придобиване е извършено в рамките на една 
година от осъществяването на предишното (като посоченото по-горе) или на доброволно търгово 
предлагане, адресирано до всички акционери, ако в резултат на него е придобит контрол върху 
дружеството. Задължение не възниква и ако преминаването на прага от 2/3 е в резултат на 
увеличаване на участието на контролиращия акционер при увеличаване на капитала на 
дружествата с емисия на права, при което останалите акционери не са участвали до такава 
степен, че да се запази предишното съотношение между акционерните участия. 

Неизпълнението на задължението за отправяне на търгово предложение, освен че се санкционира 
от КФН като административно правонарушение, лишава неизправното лице (лица) от права на 
глас в общото събрание на публичното дружество до евентуалното последващо изпълнение. Тази 
законова постановка представлява важна правна гаранция за интересите на малцинствените 
акционери и в частност за реализация на правото им на напускане на публичното дружество при 
смяна на контрола. 

 

Правен режим в Полша 

Въведение 

Основните регулации, регламентиращи полския капиталов пазар са следните три законодателни 
акта: 

• Закон за публичното предлагане, който регламентира: (I) правилата и условията за извършване 
на публично предлагане на ценни книжа, за извършване на подписка или продажба на такива 
ценни книжа, както и за предприемане на действия за допускане и въвеждане на ценни книжа или 
други финансови инструменти до търговия на регулиран пазар (II) задълженията на емитентите на 
ценни книжа и други субекти, участващи в търговия с такива ценни книжа или други финансови 
инструменти; (III) последиците от получаване на статут на публично дружество, както и 
специални права и задължения, свързани с придобиването, държането и търговията с акции на 
такива дружества; 

• Закон за търговията с финансови инструменти, който регламентира: (I) правилата, начина и 
условията за започване и за извършване по занятие на търговска дейност, която включва 
търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; (II) правата и задълженията на 
предприятията, ангажирани в такава търговия; ( III) надзора от тях; 

• Закон за надзора върху капиталовите пазари, който урежда организацията и реда за 
упражняване на надзор върху капиталовия пазар и регламентира статута и дейността на Полската 
Комисия за финансов надзор (Polish Financial Supervisory Authority или PFSA), която е 
компетентният регулаторен орган, осъществяващ надзор върху капиталовия пазар и финансовите 
инструмент, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар. Допълнително, полският 
капиталов пазар се регулира от правилата, определени в подзаконови разпоредби по прилагането 
на горепосочените актове, както и от законодателството на Европейския съюз. 

 

Изисквания във връзка с Търгово предлагане 

Придобиването на акции в публично дружество, в резултат на което делът в общия брой на 
гласовете от общото събрание на акционерите се увеличава с повече от: 

• 10% от общия брой на гласовете за период, който по-кратък от 60 дни, от предприятие, чийто 
дял в общия брой на гласовете в общото събрание на публичното дружество, е по-малък от 33%; 

• 5% от общия брой на гласовете за период, който е по-кратък от 12 месеца, от акционер, чийто 
дял в общия брой на гласовете в дружеството в размер на поне 33%; 
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може да се осъществи единствено като резултат от отправяне на търгово предлагане за 
продажбата или замяната на такива акции в размер не по-малък от съответно 10% или 5% от 
общия брой на гласовете в компанията. 

 

Превишаване на прага от 33% 

Всеки инвеститор, който притежава акции в публично дружество, даващи по-малко от 33% от 
правата на глас в общото събрание на акционерите и възнамерява да придобие допълнителни 
акции, така че да премине прага от 33%, е длъжен да отправи търгово предложение за 
придобиване на акции, които ще представляват 66% от всички гласове в общото събрание на 
публичното дружество). 

Превишаването на прага от 33 на сто от общия брой на гласовете в публично дружество може да 
се осъществи единствено чрез отправяне на търгово предлагане за продажба или замяна на 
акциите на такова дружество в размер, позволяващ придобиването на 66% от общия брой на 
гласовете. Прагът от 33% може също така да бъде преминат в резултат на отправено търгово 
предлагане за продажба или замяна на всички останали акции на дружеството ("Задължително 
търгово предложение"). 

Ако прагът от 33% от общия брой на гласовете е преминат в резултат на придобиване на акции 
при публично предлагане, или като резултат от непарична вноска в капитала, сливане или 
разделяне на дружества, като резултат от промяна на Устава на Дружеството, или прекратяване 
на привилегията на акции или вследствие на друго юридическо събитие, различно от съдебно 
производство, в рамките на три месеца от придобиването на над 33% от общия брой на гласовете, 
купувачът е длъжен да направите следното: 

• Да отправи търгово предложение за продажба или замяна на акции на дружеството в размер, 
който ще доведе до придобиване на 66% от общия брой на гласовете в общото събрание на 
акционерите, или 

• Да продаде акциите, така че общия брой на притежаваните от лицето акции да не превишава 
прага от 33% от общия брой на гласовете, освен ако междувременно делът на акционера в общия 
брой на гласовете се промени на не повече от 33% от общия броя на гласовете, вследствие 
съответно на увеличение на капитала, промяна в Устава или прекратяване на привилегията на 
акции. 

Ако преминаването на прага от 33% от общия брой на гласовете е в резултат от наследяване, 
задължението за регистриране на търгово предложение се прилага единствено, ако след такова 
придобиването на акции, делът в общия брой на гласовете впоследствие се увеличи отново. 
Периодът на изпълнение на това задължение започва да тече от датата, на която е настъпило 
събитието, в резултат на което делът в общия брой на гласовете се увеличава допълнително. 

 

Задължително търгово предложение 

В случай на публично дружество със седалище в държава членка на ЕС (или Европейското 
икономическо пространство), различна от Полша, акциите, на което: 

(i) са допуснати до борсова търговия единствено на територията на Полша, (ii) първоначално са 
били допуснати до борсова търговия на територията на Полша и на територията на друга държава-
членка, която е различна от държавата по седалището на компанията, (iii) са били едновременно 
допуснати до борсова търговия в Полша и в друга държава – членка, която не е държавата по 
седалището на дружеството, ако компанията е посочила Полската Комисия за финансов надзор 
(Polish Financial Supervisory Authority или PFSA) като надзорен орган относно придобиването на 
големи дялове от ценните й книжа, акционерът е задължен да отправи задължително търгово 
предложение в съответствие с правните норми на държавата по седалището на компанията. В 
резултат, отправянето на задължително търгово предложение за всички акции на Еврохолд ще 
бъде съобразно българското законодателство. Въпреки това, нормите на полското 
законодателство, залегнали в полския Закон за публичното предлагане (Polish Act on Public 
Offering), относно предмета, цената и процедурата по търговото предложение (в частност 
съдържанието на предложението и начина на неговото оповестяване), ще се отнасят за 
задължително търгово предложение на територията на Полша. 
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Процедура по търговото предложение 

Търговото предложение се отправя и извършва чрез лице, извършващо брокерска дейност на 
територията на Полша, което е задължено - не по-късно от 14 работни дни преди началната дата 
на предложението - едновременно да уведоми PFSA и компанията, управляваща регулирания 
пазар, на който дадените акции са листвани, за намерението да обяви търгово предложение. Това 
лице прилага копие на търговото предложение към уведомлението. Впоследствие копие на 
търговото предложение се публикува в поне един национален вестник.  

Търгово предложение може да бъде отправено само след осигуряване на обезпечение, чиято 
стойност възлиза на не по-малко от 100% от стойността на акциите, които са обект на търговото 
предложение. Обезпечението следва да бъде доказано с документи чрез удостоверение издадено 
от банка или друга финансова институция, осигуряваща обезпечението или посредничейки при 
осигуряването му. 

Не е възможно отправено търгово предложение да бъде оттеглено освен ако след отправянето му 
трета страна отправи търгово предложение относно същите акции. Оттегляне на търгово 
предложение, отправено за всички останали акции на публична компания е разрешено само 
когато друго лице обяви търгово предложение за всички останали акции на компанията по цена не 
по-ниска от цената на предишното търгово предложение. При получаване на уведомление за 
търгово предложение, PFSA може да отправи искане за извършване на необходими промени и 
добавки в текста на търговото предложение или за предоставяне на разяснения относно текста на 
търговото предложение, на дата определена в искането, но не по-късно от два дена преди 
началото на предлагането. 

Компанията, задължена да обяви търговото предложение трябва да забави началото на търговото 
предложение до приключване на действията, упоменати в гореспоменатото искане. След 
приключване на търговото предложение, предложителят е длъжен да обяви, по начин оповестен в 
чл. 69 на полския Закон за публичното предлагане, броя на акциите, закупени при условията на 
търговото предложение и делът в общия брой гласове, който е бил достигнат в резултат на 
търговото предложение. В периода между обявяването на търговото предложение и 
приключването му, компанията, задължена да оповести търговото предложение и всички нейни 
дъщерни дружества, контролиращи лица или лица, които са страна по всякакво споразумение, с 
което се засяга придобиването на акции в публичното дружество от такава страна или лица, които 
са страна по всякакво споразумение, с което се засяга единодушното гласуване на всяко общо 
събрание или упражняването на постоянна политика по отношение на компанията: 

 • могат да придобият акции в компанията, за които се отнася търговото предложение единствено 
в рамките на това конкретно търгово предложение и по начина определен там;     

• не могат да продава акции на компанията, за които се отнася търговото предложение, нито да 
сключва договори, които биха изискали от тях да продадат някои от тези акции през периода на 
търговото предложение; 

• не могат да придобият индиректно акциите на публичната компания, за които се отнася 
търговото предложение.  

 

Цена по търговото предложение  

В случай, че някои от акциите на компанията са предмет на търговия на регулиран пазар, цената 
на акциите по търговото предложение не може да бъде по-ниска от:  

• средната пазарна цена за период от шест месеца, предхождащ обявяването на търговото 
предложение, през който акциите са били търгувани на основен пазар; или  

• средната пазарна цена за по-кратък период от време ако търговията на акциите на основния 
пазар е била за по-кратко време отколкото периода, определен в горната клауза. 

Цената на акциите, обект на търговото предложение не може също така да бъде по-ниска от: 

• най-високата цена, за която акциите, предмет на търговото предложение са били закупени в 
рамките на последните 12 месеца преди оповестяването на търговото предложение от компанията, 
задължена да обяви търговото предложение, лицата, зависещи от нея, от нейната компания-
майка, или от лице, което е страна по споразумение, сключено с компанията, задължена да обяви 
търговото предложение, що се отнася до закупуването от страна на споменатото лице на акциите 
на публична компания или до единодушното гласуване на общото събрание, засягащо най-
важните въпроси в компанията; 

или 
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• най-високата стойност на активите или правата, издадени от компанията, задължена да обяви 
търговото предложение или лицата, споменати в горната клауза, в замяна на акциите, предмет на 
търговото предложение за последните 12 месеца преди оповестяването на търговото 
предложение. Цената на акциите по търговото предложение за продажба или замяна на всички 
оставащи акции в публична компания също не може да бъде по-ниска от средната пазарна цена, 
реализирана в рамките на три месеца търговия на акциите на регулиран пазар, предхождащи 
обявяването на търговото предложение. В случай, че средната пазарна цена на акциите, 
определена в съответствие с гореспоменатите правила значително се различава от справедливата 
стойност на тези акции, поради:  

• предоставяне на акционерите на право на предпочтително закупуване, право на дивидент, право 
на придобият акции в придобиващото дружество в случай на раздробяване на публична компания 
и други имуществени права, свързани с притежаването на акции в публична компания; 

• значително намаление на финансовото и имущественото състояние в резултат на събития или 
обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от компанията; или 

• компания, заплашвана от постоянна несъстоятелност, предложителят може да поиска съгласието 
на PFSA да предложи цена по търговото предложение, която не отговаря на гореописаните 
критерии. PFSA може да даде своето съгласие, гарантиращо, че предложената цена не е по-ниска 
отколкото справедливата стойност на тези акции и търговото предложение не нарушава законовия 
интерес на акционерите. 

В случай, че не е възможно да се определи цена, съобразена с правилата описани по-горе или в 
случай че компанията е в процес на създаване или в процедура по фалит, цената на акциите не 
може да бъде по-ниска от справедливата стойност. Цената на акциите, обект на търговото 
предложение, спомената в членове от 72 до 74 на полския Закон за публично предлагане може да 
бъде по-ниска по отношение на акциите, представляващи поне 5% от всички акции на 
компанията, които ще бъдат закупени при търговото предложение от определено лице, приемащо 
търговото предложение, след като е обявено търговото предложение и лицето е взело решение. 

 

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ 

Правен режим в България 

Всяко лице, действащо индивидуално или съвместно с други лица, което в резултат на търгово 
предложение е придобило акции, предоставящи не по-малко от 95% от всички гласове в Общото 
събрание на Емитента, има право да изиска от останалите акционери на Емитента да му продадат 
своите акции с право на глас, като в този случай останалите акционери са задължени да продадат 
акциите си (“squeeze-out”). Лицето може да упражни това право в рамките на три месеца след 
крайния срок на отправеното задължително или доброволно търгово предложение за придобиване 
на акциите на останалите акционери на дружеството. 

  

Съгласно разпоредбата на чл. 157а. ал. 3 от ЗППЦК цената на акциите – обект на squeeze-out 
трябва да е най-малко равна на цената: 

1) предложена по търговото предложение, с което е достигнат горепосочения праг, когато 
отправянето му е било задължително;  

2) предложена по търговото предложение, с което е достигнат горепосочения праг, когато 
отправянето му е било доброволно и при условие че търговият предложител е придобил не по-
малко от 90 на сто от акциите с право на глас, предложени с това търгово предложение; 

3) определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 ЗППЦК- в останалите случаи: 

3.1. с обосновка на предлаганата цена, в която се посочва справедливата цена на една акция на 
дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изискванията към 
съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, са 
определени в Наредба № 41 ОТ 11 юни 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката 
на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, 
в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. 

3.2. предлаганата цена не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между: 

- справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по т. 3.1.; 

- средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца; 
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- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от 
лицата с които същият има общо участие в правото на глас, през последните 6 месеца преди 
регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде 
определена по този начин, тя се определя като по-високата между последната емисионна 
стойност и последната цена, платена от търговия предложител. 

Миноритарните акционери имат право да оспорват цената на принудително изкупуване в съда, ако 
по тяхно мнение, заложената цена нарушава принципа на справедливостта. 

Нещо повече, всеки миноритарен акционер има право да изисква от лице, действащо 
индивидуално или съвместно с други лица, придобили акции, които предоставят не по-малко от 
95% от всички гласове в общото събрание на Емитента, да изкупи притежаваните от миноритарния 
акционер акции, като в този случай е налице задължение за изкупуване (“sell-out”). Срока за 
упражняване на това право и цената на изкупуване се определят в съответствие с правилата, 
описани по-горе. 

Емитентът няма право да изисква от акционерите да му продадат акциите си и акционерите не 
могат да изискват от Емитента да изкупи обратно акциите си. 

 

Правен режим в Полша 

Принудително изкупуване („squeeze-out”) 

Цената на акциите, предмет на принудително изкупуване се определя в съответствие с 
принципите, изложени в полския Закон за публичното предлагане по отношение на определянето 
на цената на акция в търговото предложение, посочени в член 79, раздели 1 до 3 от закона. Така 
предвид обстоятелството, че достигането или надвишаването 90% праг на общия брой на акциите 
е настъпило в резултат на търгово предлагане за продажба или замяна на всички останали акции 
на дружеството, цената на принудително изкупуване на акциите, не може да бъде по-ниска от 
цената на акциите, предложена в конкретното търгово предложение. 

Принудителното изкупуване се извършва посредством инвестиционен посредник, извършващ 
дейност на територията на Полша, като в срок не по-късно от 14 работни дни преди започване на 
принудителното изкупуване се правят съответни уведомления до Полската Комисия за финансов 
надзор и пазарния оператор на съответния регулиран пазар/ пазари, на които акциите са 
допуснати до търговия. Към уведомлението се прикрепва съответна информация за 
принудителното изкупуване. Оттегляне от принудителното изкупуване, веднъж обявено не е 
допустимо. 

 

Обратно принудително изкупуване („sell-out”) 

Акционер на публично дружество може да изисква от друг акционер, който е достигнал или 
надхвърлил прага от 90% от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите такова 
дружество, да изкупи притежаваните от миноритарния акционер акции. Искането се подава в 
писмен вид в рамките на три месеца от датата, на която е достигнат или преминат съответния 
праг, а в случая, когато информацията за достигането или надхвърлянето на прага от 90% не е 
направена публично достояние по начина, описан в полския Закон за публичното предлагане, 
срок започва да тече от деня, в който акционера, който настоява за обратното изкупуване на 
акции, е научил или е можел да узнае с полагане на дължимата грижа, че посоченият праг е бил 
достигнат или преминат от другия акционер. 

Искането трябва да бъде удовлетворено от акционера, който е достигнал или преминал 90% от 
общия брой на гласовете или от лицето/лицата упражняващи контрол върху акционера, 
респективно тези намиращи се под негов контрол в рамките на 30 дни от датата на уведомлението 
за искането. Задължението за изкупуване на акции обвързва и акционерите, които в резултат на 
споразумение за следване на обща политика по управление на дружеството чрез съвместно 
упражняване на притежаваните от тях права на глас – самостоятелно или чрез свързани с тях 
лица са достигнали или преминали прага от 90 на сто от общия брой на гласовете в общото 
събрание. 

Цената на акциите, предмет на обратно принудително изкупуване ще се определи в съответствие с 
принципите, определени в полския Закон за публичното предлагане по отношение на определяне 
на цената на акциите в търговото предложение, посочени в член 79, раздели 1 до 3 от закона. 
Така предвид обстоятелството, че достигането или преминаването на прага от 90% е настъпило в 
резултат на търгово предлагане за продажба или замяна на всички останали акции на 
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дружеството, акционерът изискват обратното изкупуване, има право да получи цена, която не е 
по-ниска от цената на акциите, предложена в конкретното търгово предложение. 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ 

Правен режим в България 

Прехвърлянето на безналични акции има действие от регистрирането му в Централния Депозитар. 

Продажби и покупки на акции, издадени от публично дружество, могат да бъдат извършени на 
регулиран пазар (т.е. чрез сделка, сключена на БФБ, след допускането до борсова търговия на 
Акциите) или извън регулирания пазар (извън БФБ) чрез инвестиционен посредник, лицензиран от 
КФН (или търговска банка, съответно лицензирана от Българската народна банка), или чрез 
инвестиционен посредник (банка) със седалище в друга държава членка, който е уведомил КФН 
по предвидения в закона ред, че възнамерява да извършва дейност в България чрез клон или при 
условията на свободно предоставяне на услуги („Инвестиционни посредници”). По-конкретно, за 
извършването на сделки с Акции на БФБ или извън Борсата, инвеститорите следва да подадат 
поръчки „купува” или „продава” до избрания от тях Инвестиционен Посредник, като 
прехвърлянето на Акции извън регулиран пазар може да бъде извършено и съгласно 
предварително сключен между страните договор за покупко-продажба на Акциите. 
Инвестиционният Посредник извършва необходимите действия за осъществяване на сетълмента 
(изпълнението на сключената сделка) и регистрацията й в Централния Депозитар, с което Акциите 
се прехвърлят от сметката за ценни книжа на продавача в сметката за ценни книжа на купувача. 
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (с който се транспонира в българското 
законодателство Директива 2004/39/ЕИО) сделките с акции могат да бъдат сключвани и в рамките 
на многостранна система за търговия, организирана от Инвестиционен Посредник или пазарен 
оператор, комбинираща насрещните нареждания на трети лица за покупка и продажба на ценни 
книжа. Сделки с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, могат да бъдат сключвани и 
извън регулирания пазар или многостранна система за търговия, в резултат на отправена оферта 
от Инвестиционни посредници (т. нар. систематични участници), като цената на предлаганите или 
закупувани акции следва да е не по-голяма от средноаритметичната стойност на нарежданията, 
изпълнени в ЕС, за дадения клас акции. Прехвърлянето на Акции при дарение или наследяване се 
извършват с регистрацията на сделката в Централния Депозитар, което прехвърляне също се 
извършва чрез Инвестиционен Посредник, действащ като регистрационен агент. 

Публично дружество не може да налага ограничения върху прехвърлянето на акции от капитала 
му. Въвеждането на ограничения от Дружеството за прехвърлянето на Акциите е допустимо само 
след отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН. 

 

Правен режим в Полша 

В съответствие с полското законодателство, ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран 
пазар в Република Полша, какъвто е Главният пазар на акции, организиран от Варшавската 
фондова борса, трябва да съществуват в безналична форма, считано от датата на регистрацията 
им на база съответно споразумение в депозитарна институция (дематериализиране). По-
специално, преди да подаде заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, емитентът 
на ценни книжа е длъжен да сключи споразумение с полския Централен депозитар (NDS) за 
дематериализация на ценни книжа с оглед регистрацията им за търговия на регулирания пазар на 
Варшавската фондова борса. Правата, инкорпорирани към такива безналични ценни книжа се 
прехвърлят в момента на тяхната първоначална регистрация в съответна сметка за ценни книжа 
на притежателя на такава сметка. 

Акциите на публичното дружество могат да се търгуват свободно. Сделки за продажба и покупка 
на акции, издадени от публично дружество, могат да бъдат направени на регулиран пазар, чрез 
инвестиционен посредник с използването на механизма на търговия на Варшавската фондова 
борса. Допълнително, за прехвърлянето на големи пакети от ценни книжа, така наречените 
блокови сделки, могат да се използват както системата за непрекъсната търговия така и системата 
за определяне на единична цена посредством аукцион. 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 

Всеки акционер на "Еврохолд България" има задължение да информира Емитента и Комисията за 
финансов надзор на Република България в случай на достигане или надвишаване на някой от 
праговете на значително дялово участие, заложени в Закона за публичното предлагане на ценни 
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книжа, или респективно, ако притежавано дялово участие падне под този праг. След като акциите 
на "Еврохолд България" бъдат допуснати до търговия на Варшавската фондова борса, всеки 
акционер ще има задължение да информира Еврохолд България и Комисията за финансов надзор 
на Република Полша в случай на достигане или надвишаване на някой от праговете, заложени в 
полския Закон за публичното предлагане, или респективно, ако притежавано дялово участие 
падне под този праг. 

 

Правен режим в България 

Съгласно българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 39 на КФН от 
2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество, всеки акционер, който придобие 
или прехвърли пряко по реда на чл. 45 ЗППЦК и/или непряко в хипотезите на чл. 146 ЗППЦК 
право на глас в Общото Събрание на Дружеството, ще е задължен да информира Дружеството и 
Комисията за Финансов Надзор, когато: (а) в резултат на придобиването или прехвърлянето 
неговото право на глас достигне, надхвърли или падне под 5% или число, кратно на 5%; (б) 
правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по б.”а” в резултат на събития, 
които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информация, оповестявана 
от Дружеството при всяка промяна в капитала съгласно чл. 112д ЗППЦК (при увеличаване или 
намаляване на капитал). 

Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо дали 
за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за 
всеки отделен клас акции. 

В някои случаи изискването за уведомяване не се прилага, като например по отношение права на 
глас, свързани с акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в 
рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от 
сключването на сделката, както и за акции, държани от попечители в това им качество и при 
условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане 
на клиента, дадено в писмена или електронна форма. 

Задължението за уведомяване се изпълнява незабавно, но не по-късно от четири работни дни от 
деня, следващ деня, в който акционерът или действителният притежател на правата на глас: (а) 
узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността да упражнява правата на глас 
съгласно чл. 146 ЗППЦК, или на който съобразно конкретните обстоятелства е бил длъжен да 
узнае, независимо от датата, на която е извършено придобиването, прехвърлянето или е 
възникнала възможността за упражняване на правата на глас; (б) е уведомен, че правото му на 
глас е надхвърлило, достигнало или паднало под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на 
гласовете в Общото Събрание на Дружеството в резултат на събития, които водят до промени в 
общия брой на правата на глас въз основа на информация, която е оповестена съгласно чл. 112д 
ЗППЦК. Задължението за уведомяване се отнася и за лицата, които притежават пряко или непряко 
финансови инструменти, които им дават право да придобият по тяхна собствена инициатива и въз 
основа на писмен договор акции с право на глас в Общото Събрание. 

Дружеството ще е длъжно да разкрива на обществеността информацията, предоставена с 
уведомленията по този параграф в срок три работни дни от уведомяването му. 

 

Правен режим в Полша 

Съгласно полския Закон за публичното предлагане, всеки, който: 

- достигне или надхвърли 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% или 90% от 
общия брой на гласовете в публично дружество; 

- притежава най-малко 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% или 90% от общия 
брой на гласовете в публично дружество, и, като резултат от намаляване на този дял е 
достигнал съответно 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% или 90% или по-
малко от общия брой на гласовете, 

е длъжен незабавно да уведоми Полската Комисия за финансов надзор (PFSA) и съответното 
публично дружество не по-късно от четири работни дни от датата, на която той узнава промяна в 
своя дял в общия брой на гласовете, или с полагане на дължимата грижа е можел да узнае за 
такава промяна, а в случая когато промяната е резултат от покупката на акции в публично 
дружество чрез сделка, сключена на регулирания пазар, не по-късно от шест борсови сесии от 
сключване на сделката. Борсови сесии са дните, определени от пазарния оператор на регулирания 
пазар (в конкретния случай - Варшавската фондова борса) в нейния Правилник, в съответствие 
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със Закона за търговията с финансови инструменти и публикувани на интернет страниците на 
борсата и на Полската Комисия за финансов надзор. 

Задължението за уведомяване PFSA и публичното дружество се прилага също така, ако: 

- акциите на дружество, които се търгуват на Главния пазар на Варшавската фондова борса и 
представляват най-малко 2% от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите 
"са закупени или продадени от акционер, който вече притежава акции, представляващи 
повече от 10% от гласовете в общото събрание на акционерите; 

- акциите на дружество, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, различен от 
основния пазар на Варшавската фондова борса, представляващи най-малко 5% от общия брой 
на гласовете в общото събрание на акционерите , са закупени или продадени от акционер, 
който вече притежава акции, представляващи повече от 10% от гласовете в общото събрание 
на акционерите; 

- всяко лице, което притежава акции, представляващи повече от 33% от гласовете в общото 
събрание на акционерите купува или продава акции на това публично дружество, 
представляващи най-малко 1% от общия брой на гласовете събрание на акционерите. 

Уведомлението трябва да се направи, ако е достигнат или надвишен в резултат на определен праг 
на общия брой на гласовете: (i) юридическо събитие, различно от правен акт, (ii) непряко 
придобиване на акции в дружеството, както и (iii) придобиване или разпореждане с финансови 
инструменти, които водят до безусловното право или задължение за придобиване на вече 
издадени акции в компанията (като кол опции). В последния случай уведомлението трябва да 
съдържа информация за броя на гласовете, с които собственикът на даден финансов инструмент 
придобива в резултат на сделката, датата на която акциите са придобити и датата на изтичане на 
срока на финансовия инструмент. 

Задължението за извършване на горепосоченото уведомление не възниква, когато при 
извършване на сетълмента от депозитаря на ценните книжа на няколко сделки, сключени на 
регулирания пазар в един и същи ден, промяната на дела в общия брой на гласовете в публично 
дружество в края на деня на сетълмента не достига или надвишават прага за общия брой на 
гласовете, по отношение на които възниква задължението за разкриване на информация. 

След получаване на уведомлението, публичното дружество следва незабавно и едновременно да 
даде публичност на информацията и да го представи на PFSA и на пазарния оператор на 
регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. 

В уведомлението за разкриване на дялово участие се включва информация за датата и вида на 
сделката, в резултат на която се стига до промяна в броя на притежаваните гласове, броя на 
акциите и правата на глас, притежавани преди датата на сделката и съответно  процентния му дял 
в акционерния капитал и общия брой на правата на глас, броя на притежаваните акции и права на 
глас след сделката и съответно процентния му дял в акционерния капитал и общия брой на 
правата на глас, както и информация относно последващи придобивания или прехвърляния на 
акции през следващите 12 месеца, ако уведомлението е направено във връзка с достигането или 
преминаването на прага от 10%, дъщерните дружества на лицето, разкриващо дялово участие, 
лица, с които лицето, разкриващо дялово участие има споразумение за прехвърлянето на правото 
на глас. 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Правен режим в България 

Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти изисква дружествата, допуснати 
до търговия, да разкриват вътрешна информация до края на работния ден, следващ деня, в който 
е настъпило събитието или дружеството е узнало за него. Тази информация трябва да бъде 
едновременно разкрита на Комисията за Финансов Надзор и на обществеността. 

Публичните дружества са задължени да подават годишни и тримесечни отчети (които съдържат 
техните годишни и тримесечни финансови отчети) в Комисията за финансов надзор и на 
обществеността. Годишният отчет съдържа и информация за промените в одиторите на 
дружеството за предходните три години, рисковите фактори, относими към дружеството и 
икономическия сектор, в който то извършва дейност, обзор на инвестициите и дейността на 
дружеството, анализ на най-значимите насоки в производството и продажбите и материалните 
запаси, финансовите перспективи на дружеството за текущата финансова година, информация за 
членовете на управителните и надзорни органи, висшия мениджмънт и служителите, от чиято 
работа зависи дружеството, основните акционери и сделките със свързани лица. 
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Правен режим в Полша 

По смисъла на полския Закон за публичното предлагане, емитентите на ценни книжа спазват 
изискванията за разкриване на регулирана информация, определени в действащото 
законодателство в държавата по седалището на тези емитенти. Затова, в конкретния случай на 
Емитента Еврохолд България АД, в обхвата на вътрешната информация, текущата и периодичната 
информация (включително и съдържанието на годишните отчети, шестмесечните отчети и 
тримесечни отчети), която следва да бъде оповестявана, както и сроковете на такова 
оповестяване, се ръководят от законите на Република България, тъй като България е държавата по 
седалището на Емитента (моля, вижте описанието на тези правила по-горе). 

Емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар в Република Полша, какъвто 
е и Емитента Еврохолд България АД, са длъжни да разкриват вътрешна информация към 
Комисията за финансов надзор на Република България, Полската Комисия за финансов надзор, 
Варшавската фондова борса и обществеността (чрез съобщение в медиите), както и да разкриват 
вътрешната информация на техния уебсайт. Вътрешна информация е всяка конкретна 
информация, свързана (пряко или косвено) с един или повече емитенти на финансови 
инструменти, един или повече финансови инструменти, или с придобиване или разпореждане с 
такива инструменти, която не е публично огласена, и която, ако е била оповестена, би било 
вероятно да има значителен ефект върху цената на финансови инструменти или на свързаните с 
тях деривативни финансови инструменти. 

Допълнително, емитенти на ценни книжа, за които Република Полша е приемаща държава са 
длъжни да разкриват всякаква текущата и периодична регулирана информация за PFSA, 
Варшавската фондова борса и обществеността (чрез изричен доклад). Въпреки това съдържанието 
на такава информация се определя от законите на държавата по произход на тези емитента, в 
конкретния случай – Република България. Съгласно полския Закон за публичното предлагане, 
вътрешната информация, текущата и периодичната информация може да бъде оповестена от 
емитентите, за които Република Полша е приемаща държава, на полски или английски език по 
преценка на тези емитенти. 

 

ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО 

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа, 
публичното дружество може да бъде отписано от  водения от КФН регистър на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа (т.е. дружеството да изгуби своя публичен статут) с 
решение на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната 
дейност“ ако: 

1) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от 
представения капитал (в поканата за свикване на общото събрание следва да бъдат посочени 
конкретни мотиви на предложението за решение за отписване на дружеството) при условие, че: 

а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден 
на предходните две календарни години; и 

б) стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно последния месечен 
счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса; 

или; 

2) е осъществено доброволно търгово предлагане по чл. 149а ЗППЦК от лице, което е придобило 
пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК повече от 90 на сто от 
гласовете в общото събрание на публично дружество и: 

а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото 
предложение, са приели търговото предложение, или 

б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от 
представения капитал; като в представения капитал не се включват акциите, които търговият 
предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а 
ЗППЦК; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това 
търгово предложение и след това; 

3). е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното 
дружество съгласно чл. 157а. (squeeze-out). 
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Отписването на публичното дружество от регистъра, воден от КФН, има изключително важни 
последици за неговите акционери. Акциите на дружеството задължително се дерегистрират от 
регулираните пазари, на които се търгуват и търговията с тях се прекратява окончателно, а 
публичното им предлагане става невъзможно. Акционерното дружество губи статута си на 
публична компания и съответно спрямо него престава да се прилага специалния правен режим на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отличаващ се със засилена защита на правата 
на акционерите и инвеститорите. То се превръща в „обикновено” акционерно дружество, 
подчинено на разпоредбите на Търговския закон. 

 

2. Търговия с ценни книжа и сетълмент в България и Полша 

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

В съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа, търговията с акции на 
публични дружества, се извършва на Българската фондова борса, която към момента е 
единственият регулиран пазар на ценни книжа в България. В края на месец август 2011 г., 
пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ, достигна 12.2 млрд. лева.  

 

Пазарни сегменти  

БФБ-София организира различни пазари в зависимост от качествени и количествени критерии 
спрямо емитентите и техните емисии. Някои от пазарите са разделени на различни сегменти в 
зависимост от вида на ценните книжа, както и специфични изисквания към емитентите по 
отношение на акционерната им структура, финансови показатели, ликвидност и разкриване на 
информация. БФБ обхваща следните пазари:  

1. Официален пазар на акции; 

a) Сегмент А 

b) Сегмент В 

2. Официален пазар на облигации; 

3. Неофициален пазар на акции; 

a) Сегмент А 

b) Сегмент В 

4. Неофициален пазар на облигации; 

5. Пазар на дружества със специална и инвестиционна цел; 

6. Пазар на компенсаторни инструменти; 

7. Пазар на колективни инвестиционни схеми; 

8. Пазар на права; 

9. Първичен пазар; 

10. Приватизационен пазар; 

11. Пазар на структурирани продукти.  

Най-общо Официалният пазар е предназначен за големи публични дружества с висока пазарна 
капитализация и голям обем на търговия с техните акции, докато Неофициалният пазар е насочен 
към по-малки и развиващи се дружества. За първоначални публични предлагания Борсата 
организира “Първичен пазар” и “Приватизационен пазар” за разпродажба на остатъчни акции 
държавна собственост.  

Към 12 септември 2011 г. емисии акции на 367 дружества са регистрирани за търговия на 
Българската фондова борса, от които книжа на 16 дружества са регистрирани за търговия на 
Официалния пазар и 351 на Неофициалния пазар. 

 

Финансови инструменти 
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На регулиран пазар могат да се търгуват единствено финансови инструменти, за прехвърлянето на 
които не са предвидени ограничения или условия. Към момента на БФБ-София АД се търгуват 
акции, корпоративни и общински облигации, дялове на договорни фондове, компенсаторни 
инструменти (особен вид ценни книжа, издадени от различни публични органи в полза на лица, на 
които след 1990 г не бяха възстановени активи, национализирани по време на комунистическия 
режим), права и варанти. 

Към 12 септември 2011 г., пазарната капитализация на дружествата, търгувани на  Официалния 
пазар на Българска фондова борса възлиза на 3 млрд. и 7.7 млрд. лева на Неофициалния пазар. 
Общият оборот на Българска фондова борса за годината, приключила на 31 декември 2010 г. е 
10.8 млрд. лева. 

 

Система за търговия 

Системата за търговия на БФБ-София e електронната система за търговия на Дойче Бьорзе - 
Xetra®, въведена през 2008 г. Настоящите участници в търговията посредством Xetra® имат 
директен достъп до българския пазар, а българските участници, при спазване на изискванията за 
членство, имат възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®. 
Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и 
интернационализацията на търговията с ценни книжа.  

 

Системата COBOS 

БФБ-София е единствената борса в Югоизточна Европа, която е разработила своя системата за 
електронно подаване на поръчки за покупко-продажба на финансови инструменти чрез интернет - 
COBOS (Client Order-Book Online System). Поръчките за сделки с ценни книжа се предават на 
системата за търговия чрез COBOS и са идентични на всички други поръчки. Използването на 
COBOS е ограничено до инвестиционни посредници, техните клиенти и администраторите на 
COBOS. 

Инвеститорите на българският пазар могат да използват и други системи за търговия на БФБ. Тези 
системи са разработени предимно от инвестиционните посредници и през последните години се 
радват на сериозен интерес поради значително по-големите възможности, които предлагат 
(EFOCS, DeltaBroker, BenchMark BG Trader, U-Broker и др.). 

 

Търговия  

Българската фондова борса е електронна борса и търговията се осъществяван чрез нейната 
автоматична система за търговия - Xetra. Движещият фактор на модела за търговия посредством 
Xetra са поръчките /order driven/.  

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата се осъществяват въз основа 
на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-
мейкърите (борсови сделки). Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи 
или продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при 
определени допълнителни параметри. По видове, поръчките могат да бъдат пазарни, лимитирани, 
пазарни към лимитирани, стоп поръчки и поръчки тип "айсберг". Максималната валидност на 
поръчките е 90 дни (т.е. 90 календарни дни, включително текущия (=Т+89)) от датата на 
въвеждане. 

Пазарният модел включва две основни форми на търговия: аукцион и непрекъсната търговия. 
Xetra предлага и функционалности за Първично публично предлагане (ІРО) и за оповестяване на 
сделки извън регулиран пазар (ОТС). Дадена емисия може да бъде търгувана при условията на 
непрекъсната търговия или само на аукциони. Непрекъсната търговия започва с откриващ 
аукцион, може да бъде прекъсвана от един или няколко междинни аукциона (аукциони в рамките 
на деня) и завършва със закриващ аукцион След приключване на междинния аукцион се 
подновява непрекъснатата търговия. 

Всеки един аукцион протича най-малкото през следните етапи в посочения ред: 

• Фаза на въвеждане на поръчки 

• Фаза на определяне на цената 
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Цената на аукциона е тази цена на лимитирана поръчка, при която е налице най-голям изпълним 
обем, респективно най-малък излишък, в зависимост от активните поръчки в Системата в края на 
фазата на въвеждане на поръчки.  

След приключване на откриващия аукцион или на междинния аукцион се пристъпва към фазата на 
непрекъсната търговия. Всяка нова поръчка се проверява незабавно дали е изпълнима срещу 
насрещни такива и се изпълнява в съответствие с ценовия/времеви приоритет. Клиентските заявки 
са с приоритет пред тези на инвестиционните посредници за тяхна собствена сметка. 

Непрекъснатата търговия се спира и се пристъпва към аукцион, ако възможната цена на сделка се 
намира извън предварително определен диапазон около последната цена, постигната в резултат 
на аукцион, а ако няма такава – спрямо цената на затваряне от предходния ден (статичен 
диапазон) или около референтната цена (динамичен диапазон). Непрекъснатата търговия се 
възобновява след определянето на цената. 

Статичният и динамичният диапазон са различни за различните пазари и на различните 
инструменти. 

За емисиите акции, допуснати до официалния пазар, динамичният ценови диапазон е 5 на сто 
спрямо референтната цена, а статичният е 10 на сто спрямо последната цена, постигната на 
аукцион. 

За емисиите акции, допуснати до неофициалния пазар и търгуващи се непрекъснато, включително 
и за акциите, издадени от дружества със специална инвестиционна цел, динамичният ценови 
диапазон е 10 на сто спрямо референтната цена, а статичният е 20  на сто спрямо последната 
цена, постигната на аукцион. 

За емисиите акции, допуснати до неофициалния пазар и търгуващи се само посредством 
насрочени аукциони, както и за емисиите инструменти, издадени от колективни инвестиционни 
схеми, ценовият диапазон е 30 на сто спрямо цената, постигната на предходния аукцион. 

Търговията е анонимна, тоест участниците на пазара нямат информация кой точно е въвел 
поръчка за изпълнение. 

Потвърждения за сключени сделки се разпространяват веднага след съответната сделка, 
включително информация за насрещната страна. 

 

Сетълмент  

Сделките, сключени на Българска фондова борса, се считат за приключени след като ценните 
книжа бъдат прехвърлени и плащанията бъдат получени. Сетълментът се извършва от Централния 
депозитар и се удостоверява с документ, издаден от него. 

Сделките се приключват на брутна база. От юни 2003 г., когато беше въведена Междубанковата 
система за брутен сетълмент в реално време (известна като “РИНГС”), сетълмент цикълът се 
извършва на база Т+2. РИНГС е компютъризирана счетоводна система, която работи на принципа 
“доставка срещу плащане”, което означава, че прехвърлянето на ценни книжа става едновременно 
с плащането. 

 

Индекси  

Първият индекс на БФБ-София АД е SOFIX, като изчислението му стартира през 2000г. с 
първоначална индексна стойност 100. SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на 
включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. SOFIX бе и 
първият индекс, на чиято база бяха създадени структурирани продукти. Индексът включва само 
най-ликвидните дружества на пазара на Българската фондова борса. Към края на първото 
шестмесечие на 2011 г. в състава на SOFIX влизат 15 дружества, сред които и Еврохолд България 
АД.  

Другите индекси на БФБ са BG40 (обхваща акциите на 40-те емисии обикновени акции на 
дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за 
последните 6 месеца), BG TR30 (базиран на промяната на цените на обикновените акции, 
включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло) и BG REIT (секторен 
индекс и състои от 7-те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел 
за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и 
най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца). 
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ВАРШАВСКА ФОНДОВА БОРСА (WARSAW STOCK EXCHANGE,WSE) 

WSE оперира един от двата регулирани пазари в Полша по смисъла на MiFID. Другият регулиран 
пазар (BondSpot – дъщерно дружество на WSE) се фокусира предимно върху търговията с 
облигации и OTC сделки. WSE е частно акционерно дружество и се контролира от полската 
държава. Членовете на WSE включват по-специално банки и полски и международни брокери. 

Акциите, листвани на WSE могат да бъдат търгувани в непрекъснатата ценово-базирана система 
или системата за определяне на единична цена посредством аукцион, в зависимост от 
капитализацията и интензивността на търговията. В допълнение, има два пазара на акции: 
Основен и Паралелен, последният е за по-малки и по-малко ликвидни емисии. Листваните 
компании са класифицирани в четири сегмента според тяхната капитализация: MINUS 5, 5 PLUS, 
50 PLUS или 250 PLUS. Освен законови трябва да бъдат изпълнени и определени критерии, които 
не са базирани на закона, за да бъдат търгувани на специфичен пазар или сегмент ценните 
книжа.       

Акциите на компании, които имат висока волатилност или които са в процес на обявяване на 
фалит могат да бъдат отнесени към сегмента Alert List и в последствие да бъдат преместени чрез 
система за определяне на единична цена посредством аукцион.  

Електронната система за търговия, използвана от WSE е WARSET, търговска система подобна 
системата, използвана в Париж, Брюксел, Амстердам, Чикаго и Сингапур.  

Към 1 септември 2011 акциите на повече от 400 компании са листвани на WSE.  

 

Борсови механизми за търговия  

Към дата на този проспект сесиите на WSE се осъществяват регулярно от понеделник до петък от 
8:00 сутринта до 5.35 следобед, Варшавско време, освен ако Управителният съвет на WSE не 
реши друго.  

В зависимост от пазара, на който са листвани отделните емисии, котировките се определят в 
системата за непрекъснатата търговия (основен под) или в система за определяне на единична 
цена посредством един или два аукциона (паралелен пазар). В допълнение, за големи пакети 
ценни книжа са възможни т. нар. блокови сделки извън регистъра на публичните сделки в 
системата за непрекъсната търговия или в системата за определяне на единична цена посредством 
аукцион.   

Информация за цената, търговския обем и всякакви специфични права (право на предпочтително 
закупуване или дивидентни права) по отношение на дадените ценни книжа е налична на интернет 
страницата на WSE www.gpw.pl. 

Брокерските комисионни в Полша не са фиксирани от WSE или друг регулаторен орган, а са 
определени от брокерските къщи, изпълняващи сделките.   

 

Сетълмент 

Сетълментът на всички сделки, изпълнени на WSE се осъществява от Полския национален 
депозитар на ценни книжа (National Depositary for Securities, NDS) – акционерно дружество, в 
което WSE притежава 33.3%-ен дял (останалите акции са собственост на Национална банка на 
Полша и Министерство на финансите на Полша). 

При настоящите регулации, всички сделки на регулирания WSE пазар са на база „доставка срещу 
плащане” (delivery versus payment), като прехвърлянето на правата по ценните книжа се 
осъществява при сетълмент Т+3. По принцип всеки инвеститор трябва да има сметка за ценни 
книжа и парична сметка при инвестиционно дружество или попечител в Полша и всяко 
инвестиционно дружество и попечител трябва да притежава съответните сметки в NDS и основна 
парична сметка в клирингова банка.   

В съответствие с правилата и регулациите на WSE и NDS, от NDS се изисква да извърши на база 
на списъка със сделки, осигурен от WSE, сетълмента на сделките, изпълнени от членовете на WSE. 
От своя страна членовете на WSE координират сетълмента с инвеститорите, по чиито сметки са 
изпълнени сделките. 
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3. Консултанти във връзка с допускането до търговия 

Полската правна кантора „Łuczyński i Wspólnicy Sp.k” е ангажирана от Еврохолд България АД с 
предоставянето на конкретни правни услуги във връзка с полското законодателство, свързани с 
изготвянето и паспортизирането на Проспекта, регистрацията на акциите на Еврохолд България в 
полския депозитар на ценни книжа и тяхното допускане до търговия на регулиран пазар в 
Република Полша, а именно – на Главния пазар на акции, организиран от Варшавската фондова 
борса. 

Емитентът няма информация за наличието на каквито и да било съществуващи и/или потенциални 
конфликти на интереси на правните консултанти от горепосочената правна кантора по отношение 
на емисията акции на Еврохолд България и тяхното допускане до търговия до организирания от 
Варшавската фондова борса главен пазар на акции. 

 

IX. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 

 

По време на периода на валидност ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С 
ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, останалите части на проспекта, учредителния 
договор и устава на емитента, всички писма, доклади и други документи, историческа 
финансова информация, оценки и отчети, както и с другите документи, към които те 
препращат, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТА ЗА 
ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА и по целия проспект  В ОФИСА НА: 

 

гр. София 1797, бул. “Христофор Колумб” № 43. 

Тел.:  (+359 2) 965 16 53;  

Факс: (+359 2) 965 16 52 

Лица за контакт: Галя Георгиева, от 9.30 – 17.00 

e-mail: g_georgieva@eurohold.bg 

 

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 

Данни за дружествата към 30.06.2011 г., в които Еврохолд България АД притежава акционерно 
участие на значителна стойност и които са съществени за дейността и финансовия резултат на 
Емитента: 

 

Наименование ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД 

Седалище и адрес на управление гр. София,1797 , бул. Г.М.Димитров  16 

Предмет на дейност Дейност на холдингово дружество в сектор застраховане. 

Размер на участието в капитала 
на дружеството 

Процентното акционерно участие на емитента в капитала на дружеството е равно на 
80.82% процента. Балансовата стойност на това участие е в размер на 207.5 млн. лв.  

Размер на капитала Консолидираният собствен капитал към 30.06.2011 г. е в размер на 246.6 млн. лв. 

Резерви Към 30.06.2011 г. натрупаните застрахователни резерви на дружеството са 125.9 млн. лв. 

Записани премии бруто Брутните записани премии към 30.06.2011 г. са в размер на 43.1 млн. лв. 

Изплатени щети Изплатените щети, нетни от презастраховане към 30.06.2011 г. са 30.1 млн. лв. 

Нетна печалба /загуба за 
последната година 

Към 30.06.2011 г. консолидирания финансов резултат на дружеството е загуба в размер 
на 0.4 млн. лв. 

Дивиденти за последната 
финансова година 

Дружеството не е разпределяло дивиденти през 2010 г. 

Размер на задълженията и 
вземанията на емитента във 
връзка с участието му в 
дружеството. 

Емитентът няма задължения и вземания във връзка с участието си в дружеството. 
Дължимите вноски във връзка с дяловото му участие са изцяло внесени 
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Наименование АВТО ЮНИОН АД 

Седалище и адрес на управление гр. София, 1592, бул. Христофор Колумб 43 

Предмет на дейност Дейност на холдингово дружество в сектор за автомобили. 

Размер на участието в капитала 
на дружеството 

Процентното акционерно участие на емитента в капитала на дружеството е равно на 
99.98% процента. Балансовата стойност на това участие е в размер на 22.1 млн. лв.   

Размер на капитала Консолидираният собствен капитал към 30.06.2011 г. е в размер на 6.4 млн. лв. 

Резерви Към 30.06.2011 г. Дружеството няма натрупани резерви   

Нетна печалба /загуба за 
последната година 

Към 30.06.2011 г. консолидирания финансов резултат на дружеството е загуба в размер 
на 0.9 млн. лв. 

Дивиденти за последната 
финансова година 

Дружеството не е разпределяло дивидент през 2010 г. 

Размер на задълженията и 
вземанията на емитента във 
връзка с участието му в 
дружеството. 

Емитентът няма задължения и вземания във връзка с участието си в дружеството. 
Дължимите вноски във връзка с дяловото му участие са изцяло внесени 

 

 

Наименование Б.Г. АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В. 

Седалище и адрес на управление Холандия, Амстердам 1043 EJ, Teleboulevard 140, Регистрационен № 18071106 

Предмет на дейност Финансов лизинг 

Размер на участието в капитала 
на дружеството 

Процентното акционерно участие на емитента в капитала на дружеството към 30.06.2011 
г. равно на 100% (сто) процента. Балансовата стойност на това участие е в размер на 
23.2 млн. лв. 

Размер на капитала Консолидираният собствен капитал към 30.06.2011 г. е в размер на 22.8 млн. лв. 

Резерви Към 30.06.2011 г. Дружеството няма натрупани резерви   

Нетна печалба /загуба за 
последната година 

Към 30.06.2011 г. консолидирания финансов резултат на дружеството е печалба в размер 
на 0.1 млн. лв. 

Дивиденти за последната 
финансова година 

Дружеството не е разпределяло дивидент през 2010 г. 

Размер на задълженията и 
вземанията на емитента във 
връзка с участието му в 
дружеството 

Еврохолд няма задължения и вземания във връзка с участието си в дружеството. 
Дължимите вноски във връзка с дяловото му участие са изцяло внесени 

 

Наименование ЕВРО ФИНАНС АД 

Седалище и адрес на управление гр. София, 1592, бул. Христофор Колумб 43 

Предмет на дейност Финансово посредничество 

Размер на участието в капитала 
на дружеството 

Процентното акционерно участие на емитента в капитала на дружеството към 30.06.2011 
г. равно на 99,99% (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет) процента. Балансовата 
стойност на това участие е в размер на 18.1 млн. лв. лева.  

Размер на капитала Консолидираният собствен капитал към 30.06.2011 г. е в размер на 15.8 млн. лв. 

Резерви Към 30.06.2011 г. Дружеството притежава натрупани резерви в размер на 1.5 млн. лв. 

Нетна печалба /загуба за 
последната година 

Към 30.06.2011 г. дружеството има консолидирана балансова печалба в размер на 0.3 
млн. лв. 

Дивиденти за последната 
финансова година 

През 2011 г. дружеството е разпределило дивидент в размер 713 хил. лв. за сметка на 
реализираната през 2010 г. печалба. 

Размер на задълженията и 
вземанията на емитента във 
връзка с участието му в 
дружеството 

Еврохолд няма задължения и вземания във връзка с участието си в дружеството. 
Дължимите вноски във връзка с дяловото му участие са изцяло внесени 
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XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Дейността на дружествата от Икономическата група на Емитента не е зависима от лицензии и 
разрешения, издавани от органите, в чиито функции влиза опазването на околната среда, с 
изключение на разрешението за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци, отделяни 
при сервизната дейност на автомобили, извършвана от част от дружествата от автомобилния 
подхолдинг на Емитента.  

Дружествата от автомобилния подхолдинг имат разработени програми за управление на 
дейностите по отпадъците и всички необходими разрешения за това в съответствие с 
нормативната уредба в Закона за управление на отпадъците, действащ на територията на 
Република България.  

 

ИЗЯВЛЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНТЕРЕСИ 

В този документ не са включвани изявления и/или доклади, изготвени от външни консултанти, 
експерти или одитори, различни от отговорните за информацията в Проспекта лица, посочени в 
този раздел. 

 

ПРЕПРАЩАНИЯ КЪМ ДЕФИНИЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Термини, обозначаващи „лице” или „лица”, ще включват всяко физическо и юридическо лице, 
освен ако контекстът на налага друго. 

Всяко препращане към дума, термин или словосъчетание, със съдържание, описано в точка 
(„Определения”) ще се тълкува като препращане към общия смисъл на дефинираното в Проспекта 
Определение, използвано в контекста на съдържанието на определен текст. 

Заглавията и подзаглавията в съдържанието на Проспекта са създадени за удобство и 
отличителност на съдържанието и нямат друго самостоятелно значение при анализ на Проспекта. 

Всяко препращане към нормативни актове, посочени в Проспекта, ще се счита препращане към 
българското право, освен ако изрично е посочено друго или ако от контекста недвусмислено 
следва друго. 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНА ЧРЕЗ ПРЕПРАЩАНЕ 

Препращане към номер на раздел или точка от съдържанието на Проспекта ще се отнася към 
съдържанието на посочения раздел или точка, освен ако от текста не следва друго. 

Препращане към информация, която се съдържа извън Проспекта, като например корпоративни 
документи на Емитента, писма, доклади, историческа финансова информация, оценки, отчети и 
други документи, ще приобщи към съдържанието на Проспекта и относимата информация в тези 
документи. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 

Доколкото в конкретен текст на този Проспект изрично не е посочено друго, изброените по-долу 
термини и словосъчетания ще имат значението, посочено в този раздел, независимо дали се 
използват в единствено или множествено число и независимо дали са представени в Проспекта с 
главни букви, самостоятелно или в съчетание с други думи с допълващо значение. 

 

Oпределения: 

„Акции” – означава Ценни книжа, издадени от акционерно дружество – Емитент, които 
удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на 
дружеството 
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„БФБ – София” АД –  означава Българска фондова борса – София АД 

 

„Вътрешна информация” – означава конкретна информация, която не е публично огласена, 
отнася се пряко или непряко до Емитента или до издадени от него Ценни книжа, ако публичното й 
огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези Ценни книжа, като 
информацията посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се 
предположи, че ще настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение за 
възможния й ефект върху цената на Ценните книжа 

 

„Годишен финансов отчет” – означава годишен финансов отчет на Дружество от 
Икономическата група на „Еврохолд България” АД, изготвен към 31 декември на съответната 
година в съответствие с Международните счетоводни стандарти  

 

„Документ за предлаганите ценни книжа” – означава част от съдържанието на Проспект за 
публично предлагане на ценни книжа с минимално съдържание, определено в Регламент (ЕО) № 
809/2004 г. на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива № 2003/71/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, 

както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и 

разпространяване на реклами   

 

„Допускане до търговия на ценни книжа” – означава правно уредена процедура по 
одобряване на Проспект за публично предлагане на ценни книжа и регистрация на Емисия ценни 
книжа за търговия на Регулиран пазар на ценни книжа 

 

„Държава-членка” – означава държава, която е член на Европейския съюз или друга държава, 
която принадлежи към Европейското икономическо пространство 

 

„Дъщерно дружество” или „Дъщерно предприятие” – означава юридическо лице, в което 
Емитентът притежава пряко или непряко повече от 50 на сто от броя на акциите с право на глас 
или дяловете от капитала 

 

„Емисия” – означава определено количество Ценни книжа, предмет на Публично предлагане 

 

„Емисионна стойност” – означава предварително обявената в Проспект цена на една акция, по 
която всяко лице може да запише и придобие една акция от нова Емисия 

 

„Емитент” – означава юридическо лице, което е издало или възнамерява да издаде Ценни книжа 
чрез първично публично предлагане, които са или ще бъдат приети за търговия на Регулиран 
пазар на ценни книжа  

  

„Записване” – означава безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на Ценни 
книжа в процес на издаване и за заплащане на тяхната Емисионна стойност 

 

„Икономическа група на Еврохолд България АД” или „Групата на Еврохолд” – означава 
Емитентът Еврохолд България АД, контролиращото го дружество Старком холдинг АД и всички 
дружества, които са контролирани пряко или непряко от Еврохолд България АД  

 

„Инвестиционен посредник” – означава лице, което по занятие извършва инвестиционни 
услуги и инвестиционни дейности  
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„Комисия за финансов надзор” – означава регулаторния орган на капиталовия пазар на 
територията на Република България 

 

„Контрол” – означава правни и/или фактически отношения, когато едно лице: (а) притежава, 
включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто 
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или може 
да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на едно юридическо лице; или може по друг начин да упражнява решаващо 
влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице 

 

„Лице” – означава всяко физическо или юридическо лице 

 

„Междинен неконсолидиран финансов отчет” – означава финансов отчет, изготвен на 
неконсолидирана основа в съответствие с Международните счетоводни стандарти към определен 
момент през финансовата година, който не съвпада с 31 декември 

 

„Междинен консолидиран финансов отчет” – означава финансов отчет, изготвен на 
консолидирана основа в съответствие с Международните счетоводни стандарти към определен 
момент през годината, който не съвпада с 31 декември 

 

„МСС” – означава Международните счетоводни стандарти, приемани периодично и публикувани в 
Официалния вестник на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 1126/2008 г. на 
Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 г. на Европейския парламент и на Съвета 

 

„Подхолдинг” – означава холдингова структура в рамките на Икономическата група на „Еврохолд 
България” АД, която обединява структурно обособено направление в бизнеса на „Еврохолд 
България” АД 

 

„Права” – означава Ценни книжа, които дават право за записване на определен брой акции във 
връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество 

 

„Проспект” – означава изготвен от емитента или упълномощен от него инвестиционен посредник 
документ, съдържащ цялата информация, която съобразно конкретните особености на Емитента и 
Ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на Регулиран пазар на 
ценни книжа, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото 
състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на Емитента и 
лицата, гарантиращи Ценните книжа, както и на правата, свързани с Ценните книжа, и който 
подлежи на одобрение от регулаторния орган на Държава-членка 

 

„Публично предлагане на ценни книжа” или „Предлагане на ценни книжа” – означава 
предоставянето на информация за предлагане на Ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица 
или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща 
достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите Ценни книжа, така че да могат 
инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези Ценни книжа 

 

„Регистрационен документ” – означава част от съдържанието на Проспект за публично 
предлагане на ценни книжа с минимално съдържание, определено в Регламент (ЕО) № 809/2004 г. 
на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива № 2003/71/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, 

както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и 

разпространяване на реклами   
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„Регулиран пазар на ценни книжа” – означава многостранна система, управлявана и/или 
администрирана от пазарен оператор, която обединява или улеснява обединяването на 
многобройни интереси на трети лица за покупката и/или продажбата на финансови инструменти – 
в рамките на системата и в съответствие с нейните недискреционни правила – по начин, който има 
за резултат договор по отношение на финансовите инструменти, приемани за търговия съгласно 
нейните правила, и който има разрешение, издадено от национален регулатор и функционира на 
регулярна основа 

 

„Рискове” или „Рискови фактори” – означава описание на рискове, които са специфични за 
ситуацията на Емитента и/или Ценните книжа и които са съществени за вземане на инвестиционни 
решения 

 

„Свързани лица” или „Свързани компании” или „Свързани предприятия” – означава лица, 
при които едно лице контролира друго лице или негово дъщерно дружество; или лицата, чиято 
дейност се контролира от трето лице; или лицата, които съвместно контролират трето лице, или 
съпрузите, роднините по права степен без ограничение, роднините по съребрена степен до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително 

 

„Търгово предлагане” или „Търгово предложение” – означава публично предложение, 
отправено от търгов предложител по негова преценка или по силата на закона за закупуване 
и/или замяна на всички или на част от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите 
на публично дружество, резултатът от което или целта на което е придобиване на право на глас в 
общото събрание на акционерите на дружеството – обект на търгово предложение, над посочените 
в закона прагове за отправяне на търгово предложение 

 

„Търговски регистър” – означава електронна база данни, която съдържа обстоятелствата, 
вписани по силата на закон и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на 
чуждестранните търговци, съгласно Закона за търговския регистър в Република България 

 

„Холдингово дружество” – означава дружество, чийто основен предмет на дейност е свързан с 
придобиване и управление на участия в други дружества 

 

„Ценни книжа” – означава прехвърлими права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар” 
АД (безналични ценни книжа) или документи, материализиращи прехвърлими права (налични 
ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, като акции в дружества, 
включително депозитарни разписки за акции, права, облигации и други дългови ценни книжа, 
включително депозитарни разписки за такива ценни книжа, други ценни книжа, които дават право 
за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, 
определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки 
или други индекси или показатели 

 

„Централен депозитар” АД – означава акционерно дружество с предмет на дейност извършване 
на специализирани функции на депозитарна институция за безналични ценни книжа и по-
конкретно откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа, регистриране на сделки с 
безналични ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със 
сделки с безналични ценни книжа, администриране на безналични ценни книжа, включително 
водене на книгите за безналични акции и облигации, обездвижване на безналични ценни книжа и 
други дейности, свързани с посочените функции, определени в нормативен акт  

 

Държава членка – държава членка на Европейския съюз 
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Съкращения: 

 

БВП – брутен вътрешен продукт 

 

ЕС – Европейски съюз 

 

АЮ – Авто Юнион 

 

ЕИГ – Евроинс Иншурънс Груп 

 

ЕЛГ – Евролийз Груп 

 

ЕЛА – Евролийз Ауто 

 

WSE – Варшавска фондова борса 

 

PFSA – полския финансов регулатор 

 

КФН – Комисия за финансов надзор 

 

ЦД – Централен депозитар 

 

NDS – полския депозитар 

 

BGN – българската национална валута лев 

 

USD – щатски долар 

 

EUR – единната валута на европейската парична зона евро 

 

PLN – полската национална валута злота 

 

RON – румънската национална валута лея 

 

MKD – македонската национална валута денар 

 

ГО – гражданска отговорност 

 

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията 
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ДВ – Държавен вестник 

 

ЕИК – единен идентификационен код 

 

FSE – Франкфуртската фондова борса 

 

ЕСРОТ – Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК 

 

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

 

GM – General Motors/ Дженеръл Моторс 

 

МВФ – Международен валутен фонд 

 

ЕЦБ – Европейска централна банка 

 

ЦИЕ – Централна и Източна Европа 

 

ЮИЕ – Югоизточна Европа 

 

ПЧИ – преки чуждестранни инвестиции 

 

CDS – credit default swaps 

 

БНБ – Българска народна банка 

 

НБР – Национална банка на Румъния 

 

ДДС – данък добавена стойност 

 

ЕИО – Европейска икономическа общност 

 

ЗКПО – Закона за корпоративното подоходно облагане 

 

СИДДО – Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 
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XII. ДЕКЛАРАЦИИ 

 

1. Декларация от съставителите на настоящия документ 

Долуподписаните Асен Минчев и Галя Георгиева, като съставихме този документ, декларираме, че, 
доколкото ни е известно и след като сме положили всички разумни усилия да се уверим в това, 
съдържащата се информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, 
който е вероятно да засегне нейния смисъл. 

 

 

Съставители: 

 

 

 

 

________________    ________________ 

 

/Асен Минчев/     /Галя Георгиева/ 

 

 

 

2. Декларация от емитента по чл. 81, ал. 2 ЗППЦК 

Долуподписаният Асен Минчев Минчев, в качеството си на представляващ Емитента “Еврохолд 
България” АД декларира, че настоящият Проспект отговаря на изискванията на закона. 

 

 

ЗА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД: 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Асен Минчев, 

Изпълнителен директор 


