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Информация по Приложение № 11  към чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредба №2 на 
КФН  
 

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, 
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България 
или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, 
правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от 
общия капитал, която съставлява всеки отделен клас: 

 
Към 31.12.2020 г. капиталът на Дружеството-майка е в размер на 1 500 000.00 
(един милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 (един милион и 
петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно 
прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) 
лев всяка. Дружеството-майка няма ценни книжа, които не са допуснати до 
търговия на регулиран пазар. Ценните книжа на Дружеството-майка са 
регистрирани за търговия на БФБ АД - Сегмент на дружества със специална 
инвестиционна цел, с борсов код BRF/9ВН.  

 
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като 

ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от 
получаване на одобрение от дружеството или друг акционер: 

 
Акциите на Дружеството-майка са свободно прехвърляеми, няма ограничения и 
няма необходимост от получаване на одобрение за тяхното прехвърляне. 
 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто 
или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, 
включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и 
начина, по който се притежават акциите: 
През м.декември 2020 г. „Булфинанс Инвестмънт“ АД  намали дяловото си участие 

в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на 36,21 %, в 

резултат на което вече няма лица, упражняващи контрол върху Дружеството-

майка. 

Към 31.12.2020 г. пряко участие над 5 на сто от капитала на Дружеството-
майка имат следните акционери: 

•  „Булфинанс Инвестмънт“ АД - 36,21%; 

• „Стикс 2000“ ЕООД - 32,00%; 

• „Фин Инвест Къмпани“ ООД - 29,00%; 
 
Към 31.12.2020 г. непряко участие над 5 на сто от капитала на Дружеството-
майка имат: 

- Некст Дженерейшън Консулт АД притежава непряко 34.47% чрез прякото си 
участие в размер на 95.2% от капитала на Булфинанс Инвестмънт АД; 

- Свилен Къдреков притежава непряко 32,00% в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на „Стикс 2000“ ЕООД; 
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- Еколенд Инженеринг ЕООД притежава непряко 21.39%, чрез прякото си 
участие в Некст Дженерейшън Консулт АД (20%) и Фин Инвест Къмпани ООД 
(50%); 

-  Технохолдинг ЕООД - едноличен собственик на капитала на Еколенд 
Инженеринг ЕООД и Гелабо АГ - едноличен собственик на капитала на 
Технохолдинг ЕООД притежават непряко 21.39%.  

 
          4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на 
тези права: 
 
Към 31.12.2020 г. Дружеството-майка няма акционери със специални контролни 
права. 
 

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, 
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът 
не се упражнява непосредствено от тях: 

 
Дружеството-майка няма система за контрол при упражняване на правото на глас в 
случаите, когато служители на Дружеството-майка са и негови акционери и когато 
контролът не се упражнява непосредствено от тях. 

 
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата 

на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество 
на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 
притежаването на акциите: 
 
Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Дружеството-
майка. ОСА включва акционерите с право на глас. Те участват в ОСА лично или 
чрез упълномощен представител, овластен с изрично писмено пълномощно по 
конкретното ОСА, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и 
съдържание. 
 

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството 
и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или 
правото на глас: 

  
На Дружеството-майка не са известни споразумения, които могат да доведат до 
ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 
 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на 
членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването 
на изменения и допълнения в устава: 

 
Дружеството-майка е с едностепенна система на управление. Членовете на СД се 
избират и назначават от ОСА за срок от пет години. Членовете на СД могат да 
бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на 
СД продължават да изпълняват своите функции до освобождаването им от ОСА 
или до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на ОСА относно 
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