














 
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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     Автобиография – Асен Христов 

АВТОБИОГРАФИЯ  

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

Име    АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ  
Адрес   бул. „Христофор Колумб” 43, гр. София, България  

Националност  българин 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ  

• Дати (от – до)   февруари 1994 –декември1995  
• Име и адрес на 

работодателя 
 Мобиком, гр. София, България, съвместно предприятие между Cable and 

Wireless, Обединеното кралство и Българската Телекомуникационна 
Компания. 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Първият мобилен оператор в България 

• Заемана длъжност   Брокер  
   

• Дати (от – до)   октомври 1997 – януари 2000  
• Име и адрес на  

работодателя 
  Евробанк  АД, София, България  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Банков сектор  

• Заемана длъжност   Председател на Съвета на директорите и упълномощен представител –
управление на дружеството и представителство пред трети лица 

    
• Дати (от – до)  април 2003 – април 2007 

• Име и адрес на  
работодателя 

  Застрахователна дружество Евроинс АД, гр. София, България  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Застрахователна дейност 

• Заемана длъжност   Председател на Надзорния съвет – контрол и надзор върху дейността на 
Управителния съвет, свикване на Общото събрание на акционерите на 
дружеството. 

    
• Дати (от – до)  октомври 2006 – април 2020 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Евро-Финанс АД, гр. София, България  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Инвестиционно посредничество и управление на активи 

• Заемана длъжност    Председател на Съвета на директорите – управление на дружеството и 
управление на дейността на Съвета на директорите 

    
• Дати (от – до)  септември 2005 – септември 2012 
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• Име и адрес на 
работодателя 

  Скандинавия Моторс ЕАД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Оторизиран дилър на SAAB за България  

• Заемана длъжност   Председател на Съвета на директорите –управление на дружеството и 
управление на дейността на Съвета на директорите 
 

• Дати (от – до)   септември 2011 – ноември 2017  
• Име и адрес на 

работодателя 
  Болкан Интернешънъл Баскетбол Лийг ЕООД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Организация на спортни събития  

• Заемана длъжност   Собственик на 50 % от акционерния капитал и Управител на дружеството  
     

• Дати (от – до)    май 2007 – март 2020  
• Име и адрес на 

работодателя 
  Евроинс Румъния Асигураре - Реасигураре Euroins С.А., 

Волунтар, Румъния  
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
  Застрахователна дейност 

• Заемана длъжност   Член на Управителния съвет – управление на дружеството и вземане на 
решения от компетентността на управителния съвет 

      
• Дати (от – до)   юни 2009 – октомври 2018  

• Име и адрес на 
работодателя 

  Авто Юнион АД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  автомобилен холдинг 

• Заемана длъжност   Председател на Съвета на директорите - управление на дружеството и 
управление на дейността на съвета на директорите 

    
• Дати (от – до)  февруари 1996 – до днес 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Старком Холдинг АД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Холдингово дружество 

• Заемана длъжност   Изпълнителен директор (бивш Председател на Съвета на директорите) -
управление на дружеството и представителство пред трети лица 

    
• Дати (от – до)  декември 2006 – до днес 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Еврохолд България АД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Холдингово дружество 

• Заемана длъжност   Председател на Надзорния съвет - контрол и надзор върху дейността на 
Управителния съвет, свикване на Общото събрание на акционерите на 
дружеството 

    
• Дати (от – до)  април 2008 – юли 2020 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Евроинс Застраховане АД, Скопие, Северна Македония 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Застрахователна дейност 
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• Заемана длъжност   Председател на Съвета на директорите - управление на дружеството и 
управление на дейността на съвета на директорите 

• Дати (от – до)    септември 2015 – до днес  
• Име и адрес на 

работодателя 
  Евроинс Иншурънс Груп АД, гр. София, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Застрахователен холдинг  

• Заемана длъжност   Председател на Съвета на директорите - управление на дружеството и 
управление на дейността на Съвета на директорите 

    
• Дати (от – до)  март 2018 – до днес 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Хенсън Асет Мениджмънт Лимитед, Лондон, Обединеното Кралство,  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Регулирано от Финансовия регулатор (FCA) дружество с обхват на 
дейност управление на фондове и финансово посредничество 

• Заемана длъжност   CF2 – Неизпълнителен директор – гласуване на решения от 
компетентността на Съвета на директорите 

   
• Дати (от – до)   ноември 2018 – до днес  

• Име и адрес на 
работодателя 

  Първа Инвестиционна Банка АД - Русия  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Кредитна институция 

• Заемана длъжност    Председател на Надзорния съвет – контролира дейността на 
управителния съвет 

    
• Дати (от – до)  декември 2020 – до днес 

• Име и адрес на 
работодателя 

  Куинтър Кепитъл Лимитед, Хонг Конг 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Инвестиционно дружество, регулирано лице 

• Заемана длъжност   Директор - ръководи дейността на дружеството 
 

   
• Дати (от – до)  август 2021- до днес 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, (с предишно наименование  
“ЧЕЗ Разпределение България” АД), 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Енергетика 

• Заемана длъжност   Член на Надзорния съвет 
   

  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

  
• Дати (от – до)  1984-1990 

•Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

• Основни предмети  Физика 
• Ниво по националната 

класификация 
 Магистър 

  
• Дати (от –до)  1990-1991 
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•Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Обединен институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. 

• Основни предмети  Физика 
• Ниво по националната 

класификация 
 специализация 

  
• Дати (от –до)  1992-1993 

•Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Оупън Юнивърсити, Лондон  

• Основни предмети  Мениджмънт 
• Ниво по националната 

класификация 
 специализация по мениджмънт 

  
• Други  Вицепрезидент на Българската Федерация по Лека Атлетика. 

  
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ  

  
• Майчин език  български 

   
• Други езици   Английски език   Руски език 

   
• Четене  много добро    много добро 
• Писане  много добро    много добро 

• Разговор  много добро    много добро 
   

• Организационни умения и 
компетенции 

 Отлични комуникативни, организационни и аналитични умения 

   
•Технически умения и 

компетенции 
 Отлични компютърни умения 
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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 

Бизнес адрес  бул. Христофор Колумб 43,гр. София, България 
 

Националност  българин 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

•  Дати (от – до)  1995 - 1997 
Име на работодателя•   Старком АД 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Телекомуникации 

• Заемана длъжност  Мениджър Информационни технологии 
 
 

• Дати (от – до)  1997 - 1998 
• Име на работодателя  Старком Холдинг АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Холдингово дружество 

Заемана длъжност  Член на Съвета на директорите 
   

• Дати (от – до)  1998 - 2006 
• Име на работодателя  Старком Холдинг АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Холдингово дружество 

Заемана длъжност  Изпълнителен директор 
   

• Дати (от – до)  1998 - 2005 
• Име на работодателя  Застрахователна дружество Евроинс АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Общозастрахователна дейност 

Заемана длъжност  Директор Информационно обслужване, статистика и анализи 
   

• Дати (от – до)  2005- до днес 
• Име на работодателя  Застрахователна дружество Евроинс АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Общозастрахователна дейност 

Заемана длъжност  Прокурист 
   

• Дати (от – до)  2006 – до днес 
• Име на работодателя  Еврохолд България АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

  

Заемана длъжност  Заместник председател на Управителния съвет 
   

• Дати (от – до)  2020 – до днес 
• Име на работодателя  Старком Финанс АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Финансова институция 

Заемана длъжност  Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор 
   

• Дати (от – до)  2021 – 2022 
• Име на работодателя  ЧЕЗ България АД 

• • Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Енергетика 

Заемана длъжност  Член на Управителния съвет 
 



 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от –до)  1990 – 1995 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Технически университет - София 

• Специалност  Информационни технологии 
• Ниво по националната 

класификация 
 Магистър 

 
 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  Английски език  РУСКИ ЕЗИК 

• Четене  Много добро Много добро 

• Писане  Много добро Много добро 

• Разговор  Много добро Много добро 

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ 

 
 

  
Отлични комуникативни, организационни и аналитични умения 

   

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ  Отлични компютърни умения 

Май 2022 







БИОГРАФИЧНА СПРАВКА 
 
 
РАДИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 
 
АДРЕС: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 84, ет. 10, офис 54-55 
 
ИСТОРИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ С ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ЗАЕМАНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПО ГОДИНИ: 
 
 1996 г. – и до днес – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия; 
 31.03.1998 г. – 21.04.2003 г. – „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, 

ЕИК 121265113 – представител на члена на управителния съвет 
„Лаудспикърс Си Ей” ЕООД при изпълнение на задълженията му в 
управителния съвет на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД; 

 21.04.2003 г. – 09.07.2020 г. – „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД – 
член на надзорния съвет; 

 12.10.2005 г. – 29.10.2007 г. – инвестиционен посредник „СИИ 
СЕКЮРИТИЗ” АД, ЕИК 115634673 – член на съвета на директорите; 

 11.08.2011 г. - 05.10.2011 г. – инвестиционен посредник „ЕВРО - ФИНАНС” 
АД, ЕИК 831136740 – член на съвета на директорите; 

 17.04.2015 г. – и до днес – „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175187337 - 
член на надзорния съвет; 

 19.08.2015 г. – и до днес – „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД, ЕИК 
130427863 – член на надзорния съвет; 

 10.07.2020 г. и до днес – „Евроинс Осигуруванье” АД, Скопие – член на 
съвета на директорите. 

 
СЕРТИФИКАТИ, ДИПЛОМИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ 
ЗАВЪРШЕНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, С 
ОЗНАЧЕНИЕ НА МЯСТОТО И ГОДИНИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО; 
 
 1990 г. - 1994 г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 

специалност “Право” (семестриално) 
 1995 г. –1996 г. - теоретико-практически стаж и държавен изпит 
 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ: 
 
 английски език – писмено и говоримо – степен на владеене “отлично”; 
 френски език – писмено и говоримо – степен на владеене “добро” 
 
25.05.2022 г. 
Гр. София 
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Ивайло Ангарски 
ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2, 1000 София, България 

 
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
 
От 2011 година насам изпълнителен директор на УД Компас Инвест. Член на Надзорния 
Съвет на Еврохолд България от 2021 година. Повече от 17 години опит в сферата на 
финансите и експертиза в управлението, започнал кариерата си в отдела на Dresdner-
Kleinwort по Глобален дълг, форекс и местни пазари, поставил основата на успешни бизнес 
операции на чужди инвеститори в България, бил е в консултантските екипи на някои от 
най-големите инвестиционни проекти в България, собственик е на фирма за финансов 
консултинг от 2008 година. 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Бакалавърска степен по счетоводство и финанси от Warwick Business School, Сертификат 
по общи бизнес науки с концентрация в инвестициите от UCLA (Калифорнийски 
Университет Лос Анджелис). 
 
ЕЗИЦИ 
 
Английски (свободно); немски (основно), български (роден) 
 
 
Май 2022 
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RÄTTSREGISTERCENTRALEN 
PL 157, 13101 HÄMEENLINNA 

СПРАВКА В КРИМИНАЛНИТЕ 
ДОСИЕТА (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
СЪДИМОСТ)  

1 (1)  
 
Настоящата справка в криминалните досиета (свидетелство за съдимост) е издадена 
съгласно разпоредбите на член 6, алинея 1 от Закона за криминалните досиета (770/ 
1993), за да послужи пред чуждестранните власти във връзка със заявления за визи, 
разрешителни за пребиваване или работа или за други цели, когато заявителят изисква 
справка във Финландските криминални досиета, за да защити правата си в други 
държави.  
 
Фамилно име (бивши имена):   Айма 
Собствени имена:     Лаури Кустаа  
Осигурителен код (дата на раждане):  061271-081F (06.12.1971 г.) 
Място на раждане:     Хелзинки, Финландия  
 
Във Финландските криминални досиета не се съдържат данни за горепосоченото лице 
към датата на издаване на настоящата справка.  
 
Център „Съдебен регистър“  18.05.2022 г.  
 
Подпис     Подпис/ Не се чете  
       Ида Арпонен  
       Настоящият документ е подписан по  
       електронен път.  
 
Кръгъл печат на фински език  
 
С настоящото удостоверявам, че настоящият документ е вярно и точно копие на 
оригинала, който беше представен пред мен.  
Хелзинки 
Служебно:   30.05.2022 г.  
Такса: 4 евро  
 
Подпис/ Не се чете  
ВАЛПУРИ ЯААККОЛА 
Старши служител, нотариус  
 
Кръгъл печат на Агенцията за цифрови услуги и данни за населението  
 
 
Адрес:     Имейл:    Тел.:+35829 56 65650 
PL 157, 13101 HÄMEENLINNA  rikosrekisteri@om.fi  Телефакс: +35829 56 65783 
 

АПОСТИЛ 
(Хагска конвенция от 5 Октомври 1961 г.) 

 



1. Държава: Финландия 
Този публичен документ 
2. Е подписан от Валпури Яааккола  
3. В качеството му на Нотариус  
4. И е поставен печат/марка на Агенцията за цифрови услуги и данни за населението 
       

З а в е р е н 
 
5. В Хелзинки 
6. На 30.05.2022 г.  
7. От Тони Рутсалайнен, Нотариус  
8. Под номер: НВ6311/ 2022 
9. Печат/марка: Кръгъл печат на фински език  
10. Подпис:   Подпис/Не се чете 
    

Този Апостил удостоверява само истинността на подписа и качеството на лицето, 
подписало публичния документ, а когато е подходящо, и идентичността на печата или 

марката, които са положени на публичния документ. 
Апостилът не удостоверява съдържанието на документа, за който е издаден. 

 
  
 
 Подписаната Десислава Георгиева Теодосиева удостоверявам верността на 
извършения от мен превод от английски на български език на тук приложения 
документ: Свидетелство за съдимост. Преводът се състои от 2 страници. 
  Преводач: Десислава Георгиева Теодосиева 
 



 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име: Кустаа Айма 
Служебен адрес: Техтаанкату 27-29A, ет. 4, FIN 00150 Хелзинки, 
Финландия 

  

 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

юни 2010 - понастоящем  

Кей Джей Кей Кепитал Ой 
Изпълнителен директор, член на съвета 
Цялостно управление, набиране на средства, инвестиционни консултантски услуги 

 
октомври 2010 – понастоящем 
Кей Джей Кей Мениджмънт СА 
Председател на съвета на директорите 
Цялостно управление, набиране на средства, управление на портфейли  

 
март 2009 – понастоящем  
Кайма Кепитъл Ой  
Изп. директор, собственик 
Частни инвестиции 

 
декември 2009 - понастоящем  
Кайма Кепитъл Еести Ой  
Изп. директор, собственик 
Инвестиционни консултантски услуги, частни инвестиции  

 
април 2002 – понастоящем 
Амбър Тръст Мениджмънт С.А 
Член на управителния съвет 
Портфолио мениджмънт 

 
декември 2004 – понастоящем 
Амбър Тръст II Мениджмънт С.А 
Член на управителния съвет 
Портфолио мениджмънт 



август 2000 – февруари 2009
Данске Кепитъл 
Фонд мениджър, отговарящ за Източна Европа 

 
май 1999 – август 2000 
Бенкърс БиБиЕл Финланд Ой

 Фонд мениджър 
 
януари 1998 – май 1999 
Бенкърс Уилямс де Брое Хелзинки Ой

Корпоративни финанси 

 
януари 1997 – октомври 1997
Банката на Финландия 
Младши икономист 

 
 
В допълнение, няколко неизпълнителни

 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1992 – 1997 Университета

  Магистър по икономика

 
1990 Ресун Лукио
 Зрелостен изпит

 
ВОЕННА СЛУЖБА 

 

февруари 1991 – януари 1992
Морска академия
Първи лейтенант, в резерв 

 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ 

_______________________________________________________________

фински  роден език

английски  отлично

шведски добро 

френски основно
 
дата: 24 януари 2022 

 

 
Подпис:   

 
Кустаа Айма 

2009 

отговарящ за Източна Европа  

Бенкърс БиБиЕл Финланд Ой 

Бенкърс Уилямс де Брое Хелзинки Ой  

1997 

В допълнение, няколко неизпълнителни позиции в съвети. 

Университета на Хелзинки  

Магистър по икономика 

Ресун Лукио  
Зрелостен изпит 

1992 финландска флота, задължителна служба
Морска академия 
Първи лейтенант, в резерв  

_______________________________________________________________

роден език 

отлично 

основно 

  

финландска флота, задължителна служба 

__________________________________________________________________ 





Кустаа Айма, списък на тясно свързани компании 

Дата  31.12.2021 

Списък на заеманите ръководни длъжности: 

име държава номер Търговски регистър позиция индустрия/ отрасъл 
     

Кей Джей Кей Груп дружества 
 
1. Кей Джей Кей 
Мениджмънт С.А. 

Люксембург B- 156627 Председател на Съвета Управление на инвестиции 

2. Кей Джей Кей Фънд II 
Сикав- Сиф, Директор 

Люксембург B-167847 Председател на Съвета Инвестиционна компания 

3. Кей Джей Кей Кепитъл 
Ой 

Финландия 2337289-4 Изпълнителен директор, 
член на Съвета 

Управление на инвестиции 

4. Кей Джей Кей Фънд III 
Мениджмънт С.а.р.л. 

Люксембург B- 223359 Член на Управителния 
съвет 

Управление на средства 

5. Кей Джей Кей 
Инвестмънтс С.а.р.л. 

Люксембург B- 223352 Член на Управителния 
съвет 

Инвестиционна компания 

     
Ръководни длъжности в компаниите от портфейла на  Кей Джей Кей Фънд  
     
6. Ас Балтика Естония 10144415 Член на Надзорния съвет модна търговия на дребно 
7. Елан д.о.о. Словения 1304836000 Председател на Съвета на 

директорите 
Спортни стоки 

8. Ей Ес  Пи Ар Фуудс Естония 1150713 Председател на Надзорния 
съвет 

Обработка на храни 

9. Ей Ес  Сааремере Кала Естония 11310040 Член на Надзорния съвет Обработка на храни 
10. Еврохолд България АД България  175187337 Член на Надзорния съвет Холдингово дружество 
11. Балтик Вайрас Литва 110599930 Член на съвета Спортни стоки 
12. Тахе Аутдорс Ой Естония 11761765 Член на Надзорния съвет Спортни стоки 
13. Кей Джей Кей Спортс 
С.а.р.л. 

Люксембург B229660 Член на съвета Спортни стоки 
 

14. Кей Джей Кей 
Инвестицийе 2 д.о.о. 

Словения 6866999000 Член на съвета Инвестиционна компания 

15. Кей Джей Кей 
Инвестицийе 4 д.о.о. 

Словения 7048041000 Член на съвета Инвестиционна компания 



16. Кей Джей Кей 
Инвестицийе 5 д.о.о. 

Словения 7105827000 Член на съвета Инвестиционна компания 

17. Кей Джей Кей 
Инвестицийе 7 д.о.о. 

Словения 716533000 Член на съвета Инвестиционна компания 

18. Кей Джей Кей 
Инвестицийе 8 д.о.о. 

Словения 83367884000 Член на съвета Инвестиционна компания 

     
Други ръководни длъжности: 
     
19. Кайма Капитал Ой Финландия 2255266-6 Председател на Съвета и 

Изпълнителен директор 
Инвестиционна компания 

20. Кайма Капитал Еести 
Ой 

Естония 11793156 Член на съвета Инвестиционна компания 

21. ЮЕйБи Ди Инвестицию 
Валдимас 

Литва 302937334 Член на съвета Инвестиционна компания 

22. Амбър Тръст Ес СиАй Люксембург B87145 Директор Инвестиционна компания  
23. Амбър Тръст II Ес СиАй Люксембург B103888 Директор Инвестиционна компания  
24. Амбър Тръст 
Мениджмънт С. А. 

Люксембург B87025 Член на Управителния 
съвет 

Управление на средства 

25. Амбър Тръст II 
Мениджмънт С. А. 

Люксембург B103887 Член на Управителния 
съвет 

Управление на средства 

26. ЕйЕс Тоод Естония 10330885 Член на Надзорния съвет Строителни материали 
27. Мениджтрейд Ой Естония 11504028 Член на Надзорния съвет Обработка на храни 
28.Ей Би Балтик Мил Литва 302639722 Член на съвета Обработка на храни 
29. ЮЕйБи Малсена Плиус Литва 301673928 Член на съвета Обработка на храни 
30. ДжейЕсСи Ригас 
Джирнавниекс 

Латвия 40003026603 Председател на Надзорния 
съвет 

Обработка на храни 

31. Бостадс ЕйБи 
Блаклинтен 

Финландия 0117449-1 Член на съвета Недвижими имоти 

 

В Хелзинки, 04.05.2022 

(подпис не се чете) 

Кустаа Айма 




