
 
 

 

 

До: 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ 

НАДЗОР 

гр. София  
 

До: 

 БФБ - СОФИЯ АД 

 

До:  

ОБЩЕСТВЕНОСТТА  

 

 

 Уважаеми Дами и Господа, 
С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с взето решение по т.7 на ИОСА 

от 30.12.2019г. на  „ЦБА Асет Мениджмънт" АД , а именно т. 7. ОСА взема 
решение „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише Договор за покупко-
продажба на акции с дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД, като закупи всички акции от 
капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД, а именно 60 000 / шестдесет хиляди/ броя акции за 
цена от 60 000 / шестдесет хиляди/ лева. Да се впишат всички промени по 
дружеството „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД в Търговски регистър към Агенция по 
вписванията, КЗК е изпратила на дружеството уведомление, че с Решение № 153/ 
13.02.2020г., постановено по преписка № КЗК-1048/2019г. на основание чл.60, ал.1, 
т.14, във връзка с чл.82, ал.3, т.2, чл.26, ал.1 и чл.22, ал.1, т.2 от ЗЗК, Комисия за 
защита на конкуренцията/КЗК/ разреши концентрация между предприятията, 
която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна 
на „ЦБА Асет Мениджмънт" АД върху „ЕС ПИ ЕМ ИН“АД. 
 На дата 29.04.2020г. е сключен горецитираният договор за покупо-продажба 
на акции, съответните акции са джиросани, и в книгата на акционерите на „Ес Пи Ем 
Ин” АД е отразен новият собственик на поименните акции – „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД, което дружество вече е едноличен собственик на капитала на „Ес 
Пи Ем Ин” АД и правната форма се променя в ЕАД. 

  В тази връзка се взеха следните решения: 
1.Приемаме Устава на „Ес Пи Ем Ин” ЕАД, със следните промени: 

Чл. 1. (1) /изм.на 29.04.2020г/„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД, наричано за краткост 
„ Дружеството”, е акционерно търговско дружество по смисъла на българското 
законодателство 
Чл. 2. /Изм.на 29.04.2020/ Наименованието на дружеството е „ЕС ПИ ЕМ ИН” 
ЕАД.   Наименованието може да се изписва и на англйски eзик.  
Чл.3. /изм.на 29.04.2020г./ Седалището и адреса на управление на дружеството е в 
град Дебелец, община Велико Търново, а адресът на управление: град Дебелец, 
община гр. Велико Търново,  местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда 
„ Логистичен център ЦБА”.  
Чл.10, ал./2/ /Изменен с решение на ОСА от 27.05.2019г./ /Изм.с решение от 
29.04.2020г./ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват 
името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се 
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отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на 
акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.  

2.Променя се седалището и адреса на управление на дружеството, като новият 
адрес е : град Дебелец, община гр. Велико Търново,  местност „Устито”, ПИ 035026, 
офис сграда „Логистичен център ЦБА”. 

3.Упълномощава изпълнителният директор, Пламен Петров Цачев лично или 
чрез упълномощено лице да подаде всички необходими документи в ТРРЮЛНЦ за 
отразяване на направените промени, както и да подаде актуална информация към 
ТРРЮЛНЦ относно действителните собственици по ЗМИП. 
 
 
  

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД 
………………………..ДВИ Дора Петрова  
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