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„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
1592, гр. София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43, ЕИК 175187337 

 
 

МОТИВИРАН ДОКЛАД 
от 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
 

по реда на чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(„ЗППЦК“) и чл. 33 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор 

(„КФН“) за първоначално и последващо разкриване на информация при публично 
предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар 

(„Наредба № 2 на КФН“) 
 
 

ОТНОСНО 
 

Целесъобразността и условията за  
сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на финансираща сделка/ сделки, 

по реда на  
чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК,  

а именно — възникване на задължение за дружеството, което е и в полза на заинтересувани 
лица, на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два 

изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са 
разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК. 

(сделката е предложена за одобрение от общото събрание на акционерите на 
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на заседание, насрочено за 21 ноември 2022 г.) 

 
приет на заседание на  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, 
проведено на 14.10.2022 г. в гр. София 

 
 

с участието на следните  
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД  
 
 
 
  Изпълнителен директор:    Асен Минчев Минчев 
 
 
  Членове:     Велислав Милков Христов 
 
 
        Разван Стефан Лефтер 
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 Уважаеми акционери на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, 
 
 1.1 На основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 33 от Наредба № 2 на КФН, 
предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД („ЕВРОХОЛД“, „Публичното дружество“ или „Дружеството“) относно 
целесъобразността и условията на финансираща сделка/ сделки, които в зависимост от пазарните 
условия и постигнатите договорености ще бъдат  под формата на един или повече от следните 
инструменти: 
 (i) заем, и/или 
 (ii) заем за мостово финансиране, и/или 
 (iii) подчинен дълг, и/или 
 (iv) мезанин заем, и/или 
 (v) една или повече емисии (траншове) обикновени, безналични, необезпечени (от или с 
активи на Дружеството), неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, 
емитирани при условията на частно или публично предлагане, и/ или 
 (vi) друг финансов инструмент с икономически ефект, сходен с ефекта на инструментите по (i), 
(ii), (iii), (iv) и/или (v), 
 по силата на която / които сделки за ЕВРОХОЛД ще възникне задължение за заплащане на 
главница/ номинал с минимална обща стойност по всички инструменти най-малко 75 000 000 
(седемдесет и пет милиона) евро и максимална обща стойност на главница/ номинал по всички 
инструменти най-много 100 000 000 (сто милиона) евро, към която се прибавя съответната за 
приложимия финансов инструмент доходност за кредиторите/ облигационери-кредитори (например 
лихва, отстъпка от номинала и др.), 
 при лихва (доходност) на годишна база на финансовия инструмент, формирана от фиксирана 
компонента (margin) – до 12% (дванадесет процента), към която в зависимост от пазарните условия и 
естеството на финансовия инструмент може да бъде добавена плаваща компонента, а именно (i) 
референтен лихвен процент EURIBOR, изчисляван за матуритет един /три /шест /дванадесет месеца в 
зависимост от естеството на инструмента или (ii) краткосрочен лихвен процент в евро (€STR), 
(горепосочената сделка/ сделки наричани в съвкупност в настоящия доклад „Финансираща сделка“), 
 с цел финансиране погасяване на задължения на ЕВРОХОЛД по емитирани от Дружеството 
финансови инструменти, съставляващо по същество рефинансиране на съществуващо задължение на 
ЕВРОХОЛД и предоставяне на финансиране на дъщерното дружество на ЕВРОХОЛД - „Евроинс 
Иншурънс Груп” АД. 
 В зависимост от избраната форма на Финансиращата сделка и естеството на съответния 
финансов инструмент, мениджър по набиране на финансиране (посредник) по сделката може да бъде 
дъщерното дружество на ЕВРОХОЛД - „Евро-Финанс” АД. 
 
 1.2 „Евроинс Иншурънс Груп” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 
1, предл. 4 от ЗППЦК, а „Евро-Финанс” АД би се явило заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 
7, т. 1, предл. 3 от ЗППЦК по отношение на Финансиращата сделка, която е на обща стойност над прага 
по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, а именно на стойност над 2 
(две) на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни 
баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 
100т от ЗППЦК. 
 
 1.3 Настоящият доклад цели да запознае акционерите на ЕВРОХОЛД със съществените условия 
и целесъобразността на предложената за одобрение Финансираща сделка, с оглед вземане на 
информирано решение от Общото събрание относно овластяване на лицата, които управляват и 
представляват ЕВРОХОЛД, да извършат сделката. 
 
 І. ДЕФИНИЦИИ: 
 
 2. Някои от по-често използваните в настоящия доклад термини с главна буква са дефинирани 
по-долу. 
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„Eвроинс Иншурънс Груп“ 
АД 

e „Eвроинс Иншурънс Груп“ АД, дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законодателството на Република България, 
регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 
175394058, със седалище и адрес на управление: Република 
България, гр. София, бул. Христофор Колумб № 43. 

ЕВРОХОЛД притежава 90,10 % от капитала на „Eвроинс Иншурънс 
Груп“ АД. 

„Евро-Финанс“ АД e „Евро-Финанс“ АД, дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законодателството на Република България, 
регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 
831136740, със седалище и адрес на управление: Република 
България, гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет.5. 

ЕВРОХОЛД притежава 99,99 % от капитала на „Евро-Финанс“ АД. 

Общо събрание Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД. 

Публично дружество, 
Дружеството 

използва се като синоним на ЕВРОХОЛД. 

Финансираща сделка има значението, посочено в точка 1.1 по-горе. 

Холдинг използва се като синоним на ЕВРОХОЛД. 

Управителен съвет е управителния съвет на ЕВРОХОЛД. 

 
 
 ІI. ОПИСАНИЕ НА СДЕЛКАТА 
 
 А. Обща информация  
  
 3.1 ЕВРОХОЛД е публично холдингово акционерно дружество с предмет на дейност 
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. Капиталът на дружеството е в размер на 260 500 000 лева и е разпределен в 260 500 000 
безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Акциите 
на ЕВРОХОЛД са допуснати до търговия на Българската и Варшавската фондови борси.  
 
 3.2 ЕВРОХОЛД представлява интегрирана холдингова компания, чийто инвестиционен 
портфейл включва дружества, опериращи в областта на енергетиката, застраховането и 
финансовите услуги. Тези дейности са обединени в два под- холдинга в рамките на Публичното 
дружество – „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД и „ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ II” Б.В. 
Дейностите в областта на финансовите услуги се осъществяват от инвестиционният посредник 
„ЕВРО-ФИНАНС” АД. 
 
 3.3. Инвестиционната стратегия на ЕВРОХОЛД в по-голямата си част е насочена основно към 
регулираните пазари, които представляват най-атрактивни възможности, поради своя характер на 
устойчива предвидимост на парични потоци и ниско влияние от икономическа волатилност. 
Изразеният и ефективен контрол, от гледна точка на регулаторните органи върху бизнесите от това 
естество, създава сигурност и поражда доверие у инвеститорите. 
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 3.4. За осъществяване на дейността си групата ЕВРОХОЛД разчита както на банково, така и на 
небанково финансиране – привлечени средства чрез емитиране на различни по своята същност и 
характер финансови инструменти, като към датата на настоящия доклад Холдингът и дъщерните му 
дружества обслужват редовно ангажиментите си към банки и други кредитори. 
 
 3.5. С цел финансиране на дейността си и подпомагане дейността на дъщерните си компании, 
през 2016 г. ЕВРОХОЛД създаде програма за средносрочни еврооблигации (Euro Medium Term Note 
Programme), по която през 2017г. бе издадена емисия облигации в размер на 70 000 000 евро с падеж 
7 декември 2022 г. 
 
 3.6. С цел погасяване на задълженията на ЕВРОХОЛД по описания в т. 3.5. по-горе финансови 
инструмент възниква необходимост за Дружеството от осигуряване на допълнително финансиране 
посредством Финансиращата сделка. 
 
 3.7. Допълнително, с цел подпомагане дейността на застрахователното направление в Групата 
възниква необходимост от предоставяне на финансиране на дъщерното дружество „Евроинс 
Иншурънс Груп“ АД, което ще бъде финансирано посредством Финансиращата сделка. 
 

 4. Същност на Финансираща сделка 

 4.1. Чрез Финансиращата сделка ЕВРОХОЛД ще осигури финансов ресурс за осъществяване на 
дейностите по точки 3.6. и 3.7. по-горе посредством един или комбинация от няколко дългови 
инструмента. Набирането на заемния капитал ще бъде осигурено със съдействие на международна 
финансова институция (мениджър по набирането на финансиране) и/или, в зависимост от избрания 
инструмент или комбинацията от инструменти, „Евро-Финанс“ АД като посредник (мениджър по 
набирането на финансиране). 
 
 4.2 Управителният съвет е изградил гъвкава стратегия за осигуряване на необходимото 
финансиране на дейностите по точки 3.6. и 3.7. по-горе. Поради повишената волатилност на 
международните капиталовите пазари в настоящата усложнена международна икономическа 
обстановка и необходимостта ЕВРОХОЛД да осигури наличието на финансов ресурс в ограничен срок 
- до началото на декември 2022г., Холдингът, с помощта на международна финансова институция 
(мениджър по набирането на финансиране) и/или „Евро-Финанс“ АД, като посредник (мениджър по 
набиране на финансиране) ще набере необходимите средства чрез един или няколко различни по 
форма финансови инструменти. С цел осигуряване на максимално широк спектър от инструменти на 
потенциалните инвеститори, Управителният съвет счита за целесъобразно да предложи на 
потенциалните инвеститори следните инструменти: 

(i) заем, и/или 

(ii) заем за мостово финансиране, и/или 

(iii) подчинен дълг, и/или 

(iv) мезанин заем, и/или 

(v) една или повече емисии (траншове) обикновени, безналични, необезпечени (от или с 
активи на Дружеството), неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни 
облигации, емитирани при условията на частно или публично предлагане, и/ или 

(vi) друг финансов инструмент с икономически ефект, сходен с ефекта на инструментите по (i), 
(ii), (iii), (iv) и/или (v), 

 Вариацията на горепосочените инструменти и съотношенията им се изразява в съответните им 
различия по отношение на риск и възвръщаемост, както за инвеститорите, така и за ЕВРОХОЛД и 
дъщерните му дружества. Осигуряването на разнообразие от финансиращи инструменти цели да 
привлече разновидна селекция от инвеститори, с различна рисковата толерантност и очаквания за 
възвръщаемост. 
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 4.3 Динамиката на финансовите пазари по отношение на определяне на лихвени нива по даден 
инструмент, обусловена от променливостта на макро-икономическа обстановка и нарасналата 
геополитическа несигурност в световен мащаб, не позволява еднозначното определяне на 
доходността на финансовия инструмент, съставляващ Финансиращата сделка. В тази връзка 
Управителният съвет счита за целесъобразно да предложи за одобрение различни варианти за 
формиране на доходност по инструмента, с цел осигуряване вариативност на инструмента и 
възможност за привличане на по-широк кръг от инвеститори, както следва: 

1) Доходност на годишна база с фиксиран лихвен процент в размер на до 12 % на годишна 
база; 

2) Доходност на годишна база, формирана от фиксирана компонента (margin) в размер на до 
12 % на годишна база и плаваща компонента – референтен лихвен процент EURIBOR, 
изчисляван за матуритет един /три /шест /дванадесет месеца в зависимост от естеството 
на инструмента; 

3) Доходност на годишна база, формирана от фиксирана компонента (margin) в размер на до 
12 % на годишна база и плаваща компонента – краткосрочен лихвен процент в евро (€STR), 
приложим в зависимост от матуритета на инструмента. 

 
 4.4 В зависимост от търсеното на световните капиталовите пазари в съответния момент, 
Публичното дружество, с помощта на мениджъра по набирането на финансиране и/или „Евро-Финанс“ 
АД, ще избере най-изгодната за своите акционери форма на финансиращ инструмент или комбинация 
от такива инструменти.  
 
 Б. Съществени условия по Финансиращата сделка 
 
 5. Съществените условия (параметри) на Финансиращата сделка – вид, страни, размер, срок са 
представени в следната таблица: 
 

1) Вид и характерни 
черти на 
Финансиращата 
сделка: 

Поемане на облигационно задължение от ЕВРОХОЛД спрямо 
кредиторите/ облигационерите-кредитори по една от или 
комбинация от следните финансиращи сделки под формата на: 
 (i) заем, и/или 
 (ii) заем за мостово финансиране, и/или 
 (iii) подчинен дълг, и/или 
 (iv) мезанин заем, и/или 
 (v) една или повече емисии (траншове) обикновени, 
безналични, необезпечени, неконвертируеми, 
свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при 
условията на частно или публично предлагане, и/ или 
 (vi) друг финансов инструмент с икономически ефект, сходен с 
ефекта на инструментите по (i), (ii), (iii), (iv) и/или (v). 

Задължението на ЕВРОХОЛД по една или комбинация от 
гореописаните финансиращи сделки е необезпечено от или с 
активи на Публичното дружество  задължение към кредиторите/ 
облигационери-кредитори по избрания/ избраните финансови 
инструменти. 

2) Страни по 
Финансиращата 
сделка: 

Длъжник по финансовия инструмент/ емитент: ЕВРОХОЛД; 

Насрещна страна: кредиторите по финансовия инструмент 
(кредитори) / всички облигационери и титуляри на сметки за ценни 
книжа от съответна емисия облигации (облигационери-кредитори) 
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3) Обща стойност на 
Финансиращата 
сделка: 

По всички издадени инструменти: 

- най-малко 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро,  

- най-много 100 000 000 (сто милиона) евро главница/ 
номинална стойност; 

Общата стойност на финансиращата сделка включва и съответната 
за приложимия финансов инструмент доходност (вж. 4) по-долу), 
която доходност се прибавя към горепосочената главница/ 
номинална стойност. 

4) Цена на 
финансирането 

доходност (лихва) за кредиторите/ облигационери-кредитори на 
годишна база, формирана от фиксирана компонента (margin) – до 
12% (дванадесет процента), към която в зависимост от пазарните 
условия и естеството на финансовия инструмент може да бъде 
добавена плаваща компонента, а именно (i) референтен лихвен 
процент EURIBOR, изчисляван за матуритет един /три /шест 
/дванадесет месеца в зависимост от естеството на инструмента или 
(ii) краткосрочен лихвен процент в евро (€STR). 

5) Срок: От 3 (три) месеца до 7 (седем) години. В случай на финансираща 
сделка под формата на заем за мостово финансиране поради 
естеството на инструмента, а именно краткосрочно финансиране, е 
възможно определянето на по-кратки срокове, с оглед на което е 
определена и долната граница на периода. 

6) В чия полза се 
извършва 
Финансиращата 
сделка 

Чрез набраните средства ЕВРОХОЛД ще финансира погасяване на 
свои задължения, описания в т. 3.5. по-горе и ще предостави 
финансиране на дъщерното си дружество „Евроинс Иншурънс 
Груп“ АД за подпомагане дейността на застрахователното 
направление в Групата. Съответно, Финансиращата сделка е в 
полза на всички страни, както следва:  

(i) в полза на ЕВРОХОЛД (вж. по-подробно в раздел III. 
Икономическа изгода за ЕВРОХОЛД и Евронис Инщурънс 
Груп АД от Финансиращата сделка); и 

(ii) в полза на дъщерното дружество „Евроинс Иншурънс Груп“ 
АД, което ще получи капиталов ресурс за подпомагане на 
дейността си и дейността на дъщерните си дружества. 

 
 Следва да бъде отбелязано, че посочените основни параметри на Финансиращата сделка 
касаят в случай на една емисия (респ. един заем/дълг)- задължение, възникващо за цялата емисия 
(респ. целия заем/ дълг) или в случай на няколко емисии (респ. заема/ дълга) – задължение, 
възникващи за всички емисии (респ. заема/ дълга) в съвкупност, доколкото към датата на съставяне 
на доклада не може да предвиди дали Финансираща сделки ще бъде сключена под формата на една 
или няколко емисии (транша) / на един или няколко заема/ дълга съгласно т. 4.2 по-горе. 
 
 6. Правомощия на Управителния съвет за конкретизиране на условията по 
Финансиращата сделка 
 
 6.1. Публичното дружество планира Финансиращата сделка да приключи до края на 2022 г.  
 

6.2. С оглед динамиката на пазарната конюнктура и променливостта на международните 
финансови пазари, Управителният съвет не може да предвиди към настоящия момент точните 
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параметри и форма на Финансиращата сделка. По тази причина Финансиращата сделка е представена 
в настоящия доклад в определени минимални и максимални граници по отношение на съществените 
й параметри. Така част от параметрите на финансовите инструменти са индикативни в определени 
граници или ще бъдат допълнително уточнявани. Това се отнася до конкретния размер на 
инструмента, лихва (доходност), погасителния план, условията за предсрочно изкупуване/погасяване, 
както и всички останали задължителни и факултативни параметри на инструмента, финансовите и 
други задължения, които ЕВРОХОЛД ще се задължи да спазва за срока на финансиращия инструмент, 
съгласно изискванията на приложимото право и международната практика. 
 
 6.3 Посоченото в 6.2 по-горе, както и консултациите, проведени с международните 
инвестиционни финансови институции, които ЕВРОХОЛД е ангажирало за целите на набирането на 
финансиране, доведоха до извод, че е целесъобразно Управителният съвет да бъде овластен от 
Общото събрание, в рамките на предложеното решение, с широки дискреционни правомощия, за да 
е в състояние да реагира гъвкаво и ефикасно на изменящите се икономически условия и на интереса 
на кредиторите/ облигационерите-кредитори по Финансиращата сделка, и най-вече на интереса на 
Публичното дружество. Посочените в точка 4.2. по-горе финансови инструменти на практика водят до 
сходен ефект, но поради изменчивостта на финансовите пазари, Управителният съвет е желателно да 
разполага с възможност да избере най-подходящия, с оглед най-добрия интерес на Публичното 
дружество, финансов инструмент или съответно комбинация от най-подходящите финансови 
инструменти. Съответно, Управителният съвет е желателно да разполага с възможността да определи 
конкретните параметри на Финансиращата сделка в рамките, определени от настоящия мотивиран 
доклад. 
 
 6.4 Избрания финансов инструмент и/или комбинация от финансови инструменти, както и 
съответните конкретни параметри на инструмента/ инструментите ще бъдат допълнително 
оповестени (в съответствие с приложимото законодателство) с оглед развитието на процеса по 
набиране на средства, които финансовата институция (мениджър по набирането на финансиране) 
успее да договори с кредиторите/ облигационерите-кредитори в рамките на посочените по-горе 
лимити. 
 

В. Участие на заинтересовани лица 
 
 7.1 Управителният съвет счита, че заинтересовани лица по отношение на Финансиращата 
сделка са: 
 

1) „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1, 
предл. 4 от ЗППЦК), тъй като част от набраните с Финансираща сделка средства ще бъдат 
предоставени на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, съответно Финансиращата сделка се 
извършва и в полза на дъщерното на ЕВРОХОЛД дружество - „Евроинс Иншурънс Груп“ 
АД, като едновременно с това „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е свързано лице с акционер, 
който пряко притежава повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание. 
 

2) „Евро-Финанс“ АД (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1, предл. 3 от 
ЗППЦК), тъй като „Евро-Финанс“ АД може да бъде ангажирано като посредник по 
набиране на финансиране по сделката, като едновременно с това „Евро-Финанс“ АД е 
свързано лице с акционер, който пряко притежава повече от 25 на сто от гласовете в 
Общото събрание. 

 
3) „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121610851, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. „Христофор Колумб” № 43 (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 
7, т. 2 от ЗППЦК), тъй като притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на ЕВРОХОЛД и същевременно притежава непряко повече от 25% от гласовете 
в общото събрание на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, в чиято полза се извършва 
Финансовата сделка и притежава непряко повече от 25% от гласовете в общото събрание 
на „Евро-Финанс“ АД, което може да бъде ангажирано като посредник по набиране на 
финансиране по сделката.  
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 Понастоящем „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД притежава пряко 50.08 % от гласовете в общото 

събрание на ЕВРОХОЛД. От своя страна Холдингът притежава пряко 90,10% от гласовете 
в общото събрание на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД и пряко 99,99% от гласовете в общото 
събрание на „Евро-Финанс“ АД.  

 
4) Асен Милков Христов (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК) – 

Председател на надзорния съвет на ЕВРОХОЛД и притежаващ непряко повече от 25% от 
гласовете в общото събрание на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, в чиято полза се извършва 
Финансовата сделка и притежаващ непряко повече от 25% от гласовете в общото 
събрание на „Евро-Финанс“ АД, което може да бъде ангажирано като посредник по 
набиране на финансиране по сделката. 
 
Асен Милков Христов се явява и заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от 
ЗППЦК, доколкото същият е Председател на надзорния съвет на ЕВРОХОЛД и 
Председател и член на Съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, в чиято 
полза се извършва Финансовата сделка 
 

5) Кирил Иванов Бошов (заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК) – 
Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЕВРОХОЛД и член на 
Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, в чиято 
полза се извършва Финансовата сделка. 

 
 С цел яснота и проследимост на горепосочените акционерни участия, по–долу е представено 
графично изображение на собствеността по вертикала: 
 
 

 
 
 
 7.2 В съответствие с чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК Асен Милков Христов и Кирил Иванов Бошов не са 
взели участие в изготвянето на настоящия мотивиран доклад. 
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 III. ИКОНОМИЧЕСКА ИЗГОДА ЗА ЕВРОХОЛД И/ИЛИ ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД ОТ 
ФИНАНСИРАЩАТА СДЕЛКА 
 
 8.1 Променливостта на макро-икономическа обстановка и нарасналата геополитическа 
несигурност в световен мащаб, обуславят негативните тенденции, с които се характеризират пазарите 
напоследък. При анализ на пазарната конюнктура в страната, държавите от ЕС и на международните 
капиталови и дългови пазари, се установяват множество индикатори за наближаваща икономическа 
рецесия в много от водещите икономики по света. Тези тенденции оказват съществено влияние и на 
капиталовите пазари, като водят до по-висок пазарен риск и съответно до по-високи очаквани рискови 
премии от инвеститорите и финансовите институции. В допълнение на високата волатилност на 
финансовите пазари, икономиките в ЕС, САЩ и Азия изпитват безпрецедентно високи нива на 
инфлация, което доведе до значително покачване на основните лихвени проценти в тези региони. На 
лице са и индикации за възможни допълнителни консервативни монетарни мерки в бъдеще, които 
правителствата и централните банки ще предприемат за овладяване на покачващата се инфлация. 
 
 След анализ на горните фактори и тенденции с оглед тяхната динамика и непредвидимост, 
мениджмънта на ЕВРОХОЛД счита за целесъобразно да бъдат предприети навременни мерки за 
осигуряване на финансова устойчивост на групата на ЕВРОХОЛД („Групата“) в краткосрочен и 
средносрочен план. Силната волатилност, покачващата се инфлация и тенденция за консервативни 
монетарни мерки в световен мащаб дават индикация, че капиталовите и дълговите пазари в близките 
няколко години могат да имат по-високи рискови премии и да предоставят финансиране при по-
неизгодни и ограничителни условия. 
 
 С предложената Финансираща сделка се цели рефинансиране на текущите задължения на 
Дружеството и набиране на допълнителни средства при настоящите условия на капиталовите пазари. 
Погасяването на текущите задължения на ЕВРОХОЛД със собствени средства би лишило Дружеството 
от финансов ресурс, чието привличане в бъдеще (предвид очертаващите се пазарни тенденции) би се 
осъществило при значително по-висока цена, по-неблагоприятни за дружеството условия и при 
значително по-консервативен и ограничен финансов пазар, което по същество прави неговото 
привличане и значително по-несигурно и неизгодно. 
 

 С оглед горното, мениджмънта на ЕВРОХОЛД счита за целесъобразно и икономически изгодно 
за ЕВРОХОЛД текущите задължения на Дружеството да бъдат рефинансирани посредством 
предложената за одобрение Финансираща сделка при настоящото състояние на финансовите пазари 
и с оглед запазване на наличните финансови ресурси за осигуряване на капиталова устойчивост на 
Групата в краткосрочен и средносрочен план. 
 

 8.2 Набраните посредством предложената за одобрение Финансираща сделка средствата ще 
бъдат използвани, в допълнение на горното, и за допълнителна капиталова подкрепа на 
застрахователната дейност на ЕВРОХОЛД чрез финансиране на дъщерното му дружество „Евроинс 
Иншурънс Груп“ АД. 
 

 Застрахователният бизнес на Групата бележи значителен ръст по приходи и печалба в 
последните няколко години, произтичащо от навлизането и развитието на застрахователната дейност 
на Групата на нови пазари чрез директивата за Свобода на установяване и свобода на предоставяне 
на услуги на територията на ЕС (Полша, Холандия и други) и укрепването на лидерските позиции на 
Групата в България и Румъния. Поддържането на растящите обеми на застрахователната дейност, от 
своя страна, изисква допълнителна капиталова обезпеченост, за да може нарастването на 
застрахователната дейност да се осъществява в синхрон с пруденциалните изисквания на изразено 
регулирания застрахователен пазар. 
 
 Предоставянето на допълнителен капиталов ресурс на застрахователния сегмент в Групата ще 
подпомогне дейностите на застрахователното направление като осигури възможност за поддържане 
на устойчиво развитие на застрахователната дейност на Групата и затвърждаване на водещите 
позиции на дружествата от Групата на съответните пазари. 
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 8.3 Като eдна от водещите енергийни и финансови групи в Централна и Югоизточна Европа 
ЕВРОХОЛД винаги се е стремяло да прилага най-добрите управленски практики за осигуряване както 
на рентабилност, така и на устойчивост. Концепцията за устойчивост в последните години претърпя 
значително развитие, като се наложи възгледът, че устойчивостта се простира отвъд проблемите на 
околната среда. Устойчивостта вече се разглежда в контекста на тясната връзка между социалната 
отговорност, развитието на корпорациите и екологията. 
 
 С цел оценка на подхода на организациите по управление на рискове и възможности, свързани 
с екологични, социални и управленски критерии се наложи рамка за екологичното, социалното и 
корпоративното управление (ESG) за определяне на дългосрочната устойчивост на организациите. 
Капиталовите пазари използват ESG, за да оценят организациите и да определят бъдещите финансови 
резултати. Доколкото етичното, устойчивото и корпоративното управление се считат за нефинансови 
показатели за ефективност, тяхната роля е да осигурят отчетност и системи за управление на 
въздействието на корпорацията, като например нейния въглероден отпечатък. ESG става все по-важна 
част от инвестиционния процес. Инвеститорите все повече прилагат тези нефинансови фактори като 
част от своя процес на анализ, за да идентифицират съществени рискове и възможности за растеж. 
 

 Компаниите, от своя страна, разчитат на прилагането на добре съгласувани ESG подходи за 
увеличаване стойността на бизнеса си и значението му за обществото. Тенденциите са в много близко 
бъдеще ESG концепцията да се развие като вид рейтингова система за бизнеса, която ще отразява 
прецизно стратегиите за устойчивост, декарбонизация и климатична неутралност на компаниите. 
Нагласите са организациите, които успеят да постигнат висока ESG оценка, да получават достъп до по-
изгодно финансиране, както и да плащат данъци и такси в по-малки размери. Това от своя страна 
налага необходимостта от прилагане на устойчиви финансови модели, които покриват норми за 
екологично, социално и корпоративно управление. 
 
 Във всички направления на своята дейност Групата се стреми да прилага най-добрите практики 
за екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) в съответствие с представените по-
горе световни тенденции с цел осигуряване устойчивостта на Групата в разширения ú вече контекст. 
 
 В тази връзка част от набраните средства от Финансиращата сделка ще бъдат предоставени на 
и използвани от застрахователната група Евроинс Иншурънс Груп за внедряване и развитите на 
проекти и практики за подобряване на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) 
в застрахователната група. По този начин в дългосрочен план застрахователната група ще развие и 
надгради система на управление, отговаряща на най-добрите стандарти и изисквания за екологично, 
социално и корпоративно управление. Това ще добави стойност на застрахователния бизнес в Групата, 
като същевременно ще създаде условия за ЕВРОХОЛД и дружествата от Групата да се ползват от 
улеснен достъп до финансовите пазари и по-благоприятни условия на финансиране. 
 

 IV. ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОХОЛД ДА 
СКЛЮЧАТ ФИНАНСИРАЩАТА СДЕЛКА 
 

9.1 Съгласно чл. чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, когато 
в резултат сделка за Публичното дружество на възникват задължения в полза на заинтересовани лица, 
а именно в случая за ЕВРОХОЛД ще възникнат задължения в резултат на сключване на Финансиращата 
сделка, предмет на одобрение, към трети лица в полза на заинтересованото лице „Евроинс Иншурънс 
Груп“ АД, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се прави като се вземе предвид 
двупроцентния праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК. 
 

9.2 В допълнение съгласно чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК, в случай че решението на Общото събрание 
не посочва конкретна насрещна страна по подлежащата на одобрение по чл. 114 от ЗППЦК сделка, 
изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки 
с участието на заинтересовани лица. Доколкото естеството на Финансиращата сделка и развитието й 
на настоящия етап не позволяват да бъде посочена насрещна страна, т.е. не могат предварително да 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB114_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB114_%D0%B0%D0%BB1');
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бъдат идентифицирани кредиторите/ облигационерите-кредитори, които биха предоставили 
финансиране, изчисляването за целите на настоящото одобрение се прави при прилагане на 2% праг 
на същественост. 
 
 9.3 На основание чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се 
извършва спрямо максималната стойност на предложената за одобрение сделка. Максималният 
възможен размер на задължения, които биха възникнали за ЕВРОХОЛД в резултат на Финансиращата 
сделка, е 100 000 000 евро, плюс съответната за приложимия финансиращ инструмент доходност за 
кредиторите/ облигационерите-кредитори (например лихва, отстъпка от номинала и др.) и надвишава 
2 (две) на сто от по-ниската стойност на активите на ЕВРОХОЛД според последния одитиран 
неконсолидиран и разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс към 31.12.2021 
г. (стойност на активите: 720 331 981,55 лв. – в хил. лв. 720 332 хил. лв.) и според последния неодитиран 
неконсолидиран и разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс към 30.06.2022 
г. (стойност на активите: 743 816 642,78 лв. – в хил. лв. 743 817 хил. лв). За целите на изчислението 
следва да бъде взета предвид по-ниската от двете стойности, а именно 720 331 981,55 лева, чиято 
равностойност в евро възлиза на 368 299 893,93 евро1. 2 (две) на сто от стойността на активите на 
ЕВРОХОЛД съгласно счетоводния баланс към 31.12.2021 г. е 14 406 639,63 лева или 7 365 997,88 евро. 
В този смисъл максималната стойност от 100 000 000 евро, плюс съответната за приложимия 
финансиращ инструмент доходност за кредиторите/ облигационерите-кредитори (например лихва, 
отстъпка от номинала и др.) на предложената Финансираща сделка надвишава прага от 2 (две) на сто 
от по-ниската стойност на активите на ЕВРОХОЛД според последния одитиран неконсолидиран и 
разкрит публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК счетоводен баланс, която е в размер на 7 365 997,88 
евро. Поради изложените съображения, Сделката следва да бъде одобрена по реда на чл. 114 от 
ЗППЦК от общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД. 
 
 9.4 Поради горепосоченото, и като счита, че Финансиращата сделка е в интерес на ЕВРОХОЛД, 
предлага на акционерите да овластят Управителния съвет и изпълнителните му членове да сключат 
и реализират Финансиращата сделка, като вземат следното решение:  
 
 “Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния 
съвет и лицата, които управляват и представляват „Еврохолд България” АД, да сключат 
финансираща сделка/ сделки на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 
114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет 
на публичното дружество, и при следните основни параметри: предмет - финансираща сделка/ 
сделки под формата на (i) заем, и/или (ii) заем за мостово финансиране, и/или (iii) подчинен дълг, 
и/или (iv) мезанин заем, и/или (v) една или повече емисии (траншове) обикновени, безналични, 
необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, емитирани при 
условията на частно или публично предлагане, и/ или (vi) друг финансов инструмент с 
икономически ефект, сходен с ефекта на инструментите по (i), (ii), (iii), (iv) и/или (v); при 
минимална обща стойност 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро, включително 
съответната за приложимия финансов инструмент доходност за кредиторите/ 
облигационери-кредитори (например лихва, отстъпка от номинала) и максимална обща 
стойност 100 000 000 (сто милиона) евро, включително съответната за приложимия финансов 
инструмент доходност за кредиторите/ облигационери-кредитори (например лихва, отстъпка 
от номинала и др.), при лихва (доходност) на годишна база на финансовия инструмент, 
формирана от фиксирана компонента (margin) – до 12% (дванадесет процента), към която в 
зависимост от пазарните условия и естеството на финансовия инструмент може да бъде 
добавена плаваща компонента, а именно (i) референтен лихвен процент EURIBOR, изчисляван за 

 
1 На основание чл.29, ал. 2 и 3 от Закона за Българската народна банка, решение № 233 на Българската народна банка (БНБ) от 
31.12.1998 за определяне на валутния курс към еврото (издадено от управителя на БНБ, обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.1999 г., в сила от 
1.01.1999 г. ) и Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от 
Резолюция на европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на икономическия и 
паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 Г. (97/С 236/03), издадено от Народното събрание, Обн. ДВ. бр.10 от 4 февруари 2020г. 
официалният валутен курс на лева към еврото е 1,95583 лева за 1 евро. 





 
Образец 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 
 
 

Долуподписаният/ата ……………………………………………….., гражданин на …………………………………, с 
ЕГН/ЛНЧ …………………………………., с л. к. № …………………………………, изд. на ……………………….., с постоянен адрес : 
……………………………………………., в качеството си на ………………………………………. 
(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ………………… (ден, месец, година – датата в 
поканата до акционерите за Общото събрание) ………………………………………. броя (описание на акциите) акции 
с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър”, бул. 
„Христофор Колумб” №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото 
 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 

……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……………………………, с лична карта 
№…………………………………, издадена на ……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............…………… 
ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на годишно/ извънредното заседание на Общото 
събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на ………………… (ден, месец, 
година от ……………. часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички 
притежавани от ………………………………………………………………………………………………… акции по въпросите от дневния 
ред, съгласно указания по – долу начин, а именно: 
 
І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната 
покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 
от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ІІ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 
223а от Търговския закон): 
 
………………………………………………………………… 
 
ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 
Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че 
пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да 
реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание 
на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на 
чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на 
гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 
Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 
 
*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. 
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