
 
 

 
 
До: 
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР 
гр. София  
 
До: 
 БФБ - СОФИЯ АД 
 
До:  
ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
 

 

 Уважаеми Дами и Господа, 
С настоящото Ви уведомяваме, че на 17.02.2021г. „ЦБА Асет 

Мениджмънт“АД е получило Покана за ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, а именно:  
 
Във връзка, че " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Дебелец 5030, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен 
център ЦБА”, вписано в Търговския регистър с  ЕИК: 104672605, представлявано от „К1 
Мениджмънт“ ЕООД, чрез управителя си Красимир Стефанов Гърдев и „Р1 
Мениджмънт“ЕООД, чрез управителя си Радослав Игнатов Владев, е дружество акционер 
в „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД, с ЕИК 201127508, е получена Покана за  Общо събрание на 
акционерите на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД, с ЕИК 201127508, което ще се проведе на 
05.03.2021 г. от 10:00 часа на седалището и адреса на управление на дружеството , а именно 
в гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, офис 
сграда Логистичен център ЦБА на втори офисен етаж, в конферентна зала, при следния  

 
ДНЕВЕН РЕД:       
 
1. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството „ЕС ПИ ЕМ 

ИН” ЕАД от минали години под формата на дивидент в общ размер на 4 725 000/четири 
милиона, седемстотин двадесет и пет хиляди лева/ лева от които: 72717.57 лв./ 
седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 57ст./ – печалба от 2014 
год., 1 280 431.17 лв. /един милион двеста и осемдесет хиляди четиристотин тридесет и 
един лева и 17 ст./– печалба от 2015 год., 983475.43 лв. /деветстотин осемдесет и три 
хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 43 ст./– печалба от 2016 год., 1 147 676.02 
лв./един милион сто четиридесет и седем хиляди и шестстотин седемдесет и шест лева 
и 2ст./- печалба от 2017 год., 1 240 699.81 лв./един милион двеста и четиридесет хиляди 
шестстотин деветдесет и девет лева и 81 ст./ – част от печалбата от 2018 год.,  в полза 
на акционерите, а именно " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството му на 
акционер с притежаване на  100% от акциите от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД ;  

Проект за решение: ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД взема решение дружеството да 
разпредели печалбата си от минали години под формата на дивидент в общ размер на 4 725 
000/четири милиона, седемстотин двадесет и пет хиляди лева/ лева от които: 72717.57 
лв./ седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 57ст./ – печалба от 
2014 год., 1 280 431.17 лв. /един милион двеста и осемдесет хиляди четиристотин 
тридесет и един лева и 17 ст./– печалба от 2015 год., 983475.43 лв. /деветстотин 
осемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 43 ст./– печалба от 2016 
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год., 1 147 676.02 лв./един милион сто четиридесет и седем хиляди и шестстотин 
седемдесет и шест лева и 2ст./- печалба от 2017 год., 1 240 699.81 лв./един милион 
двеста и четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 81 ст./ – част от 
печалбата от 2018 год.,  в полза на акционерите, а именно " ЦБА АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството му на акционер с притежаване на  100% от 
акциите от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД.  

2. Вземане на решение за изплащане на дивидента към акционерите;  
Проект за решение: ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД взема решение да се изплати 

разпределеният дивидент към акционерите изцяло или на части в срок до 31.12.2021г.  
3. Разни.  
Проект за решение: ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД взема решения съгласно 

направените предложения по включените в дневния ред допълнителни въпроси. 
 
 
  

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