„Български фонд за вземания“ АДСИЦ
Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2020

______________________________________________________________________________________

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 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 няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на
регулиран пазар. Ценните книжа на Дружеството 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 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.
Към 31.12.2020 г. пряко участие над 5 на сто от капитала на Дружеството
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
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 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 няма система 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.
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.
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 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 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
избор и освобождаване на членове на СД имат действия от момента на вписването
им в ТР. ОСА изменя и допълва Устава на Дружеството.
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9. Правомощията на управителните органи на дружеството,
включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на
акции на дружеството:
Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на ОСА или
по решение на СД в рамките на предоставените им правомощия. В срок до пет
години от вписване на Дружеството в ТР, СД може да приема решения за
увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер
20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или
привилегировани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са
издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни
норми.
В срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър, СД
може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми)
в лева, евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем
до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите,
начинът на формиране на дохода от тях, размерът и всички останали параметри
на облигационния заем се определят в решението на СД при спазване на
разпоредбите на действащото законодателство и на устава.
Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на акции
след придобиването им от Дружеството и/или по други допустими способи при
условията на действащото законодателство и Устава на Дружеството. Капиталът
не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството
при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от
тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да
причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното
изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие
информацията по силата на закона:
Дружеството няма сключени подобни договори.
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без
правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по
причини, свързани с търгово предлагане:
Не съществуват споразумения между Дружеството и членовете на СД, и
служителите на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или
уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите
правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
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