
Анализ и разяснения по информация по приложение № 11  

от наредба № 2 
 

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. 

 Основния капитал на „ЦБА Асет Мениджмънт”АД е в размер на 2 020 хил. лв. и е 
разпределен в 2 020 хил. броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална 
стойност 1 лев. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на 
един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, 
съразмерни с номиналната стойност на акцията.   Борсов код CBAM .  

 

Структура на капитала към 31.12.2020 година 

 

№ Вид на акционера  Брой акционери Брой акции 

    

    
1. Юридически лица 14 131 776 
2. Физически лица 117 1 888 224 

 Общо: 131 2,020 000 

 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. 

 Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при 
спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и 
притежаване на акции от капитала на дружеството не е необходимо получаване на 
одобрение от дружеството или друг акционер. 

 

 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. 

 

Име 
Към  31.12.2020 

участие % 
Акции броя Начин 

    

Красимир Стефанов Гърдев 34,99 706 890 Пряко 

Радослав Игнатов Владев 35.46 716 242 Пряко 

Ивайло Петров Маринов 8,00 161574 Пряко 

    



 

 

 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.  

 Не съществуват 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. 

Правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистрите на 
Централен Депозитар АД 14 дни преди датата на ОСА и фигуриращи в списъка на 
акционерите, издаден от Централен Депозитар АД към тази дата. Акционерите вземат 
участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите 
и упълномощените представители се извършва в деня на ОСА. Изготвя се списък на 
присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или 
представляваните акции, който се заверява от  председателя, секретаря и преброителите на 
ОСА. Всеки акционер гласува по свое усмотрение. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД 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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.  

 

 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 „ЦБА Асет 
Мениджмънт” АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се 
упражнява лично или чрез упълномощен представител /съгласно изискванията на ЗППЦК/ 
от лицата,  придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни 
преди датата на събранието. Не съществуват системи, при които със сътрудничество на 
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на 
акциите. 

 

 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 между акционери, 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  
 Съгласно чл.22 от Устава, Общото събрание: 

 1. изменя и допълва устава на дружеството; 
2. увеличава и намалява капитала; 
3. преобразува и прекратява дружеството; 
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите; 
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от 
печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството; 

6. назначава и освобождава регистрирани одитори; 



7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран 
одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за 
изплащане на дивидент; 

8. решава издаването на облигации; 
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на 

несъстоятелност; 
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 
11. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на части от 

тях; 
 12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и 
устава. 

 Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от Общото Събрание 
на акционерите.  

 

 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително 
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. 

 
Съгласно чл. 15(1) от Устава, Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез: 

1. издаване на нови акции, 
2. чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции. 

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез:  
1. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;  
2. Превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми; 
3. Непарични вноски; 
4. Под условие, че акциите се запишат от определени лица, на определена цена, освен 

в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК. 
 
Чл.16 от Устава: ал.1 Увеличаването на капитала се извършва по решение на 

общото събрание на акционерите. 
Ал.2 Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава 

шеста от ЗППЦК – с потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции или без 
проспект –в случаите, когато това е допустимо от закона. 

Чл.17 от Устава, 
Ал.1 При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от 

новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не 
може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на 
капитала, по реда на чл. 194, ал.4, и чл.196, ал.3 от ТЗ. 

Ал.2 При увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, се 
издават права по §.1., т.3. от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава 
едно право. 

Чл.19 Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след 
придобиването им от дружеството, или чрез намаляване номиналната стойност на акциите, 
ако тя е по-висока от 1 лев.  
/2/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. 
/3/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто 
собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на 
акции, и обратно изкупуване, само при условията и по реда на търгово предлагане по 
чл.1496 от ЗППЦК. В този случай, изискванията относно притежаване на най-малко пет на 
сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се 
прилагат. В тези случаи дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания 
пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на 
ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е 
дадена поръчка за изкупуването. 



 

 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.  

През отчетния период дружеството няма сключени съществени договори, които 
пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на 
дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.  

 

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 „ЦБА Асет Мениджмънт” АД и членовете на 
Управителния му органи и служители 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.  

 

    Дата:  29.03.2021г.                  За „ЦБА Асет Мениджмънт” АД 

                                                                 
................................................... 

  / Красимир Стефанов Гърдев в качеството си на управител на 
 „К1 Мениджмънт“ЕООД  / 

 
   ...................................................   

  /Радослав Игнатов Владев в качеството си на управител на  
„Р1 Мениджмънт“ЕООД/  

 

 

гр. Дебелец 

Гл. Счетоводител.................................... 

                                                                                           (Дора Петрова)


		2021-03-30T13:45:23+0300
	Krasimir Stefanov Gardev


		2021-03-30T13:48:19+0300
	Radoslav Ignatov Vladev


		2021-03-30T13:50:57+0300
	DORA NIKOLOVA PETROVA




