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Въведение

Годишният докJIад за дейностга представя коментар и анализ на финансовия отчет и
друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от
дейностга на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 3З, ал. 1 от Закона за
счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК), както чл. 32, ш. 1 , т. 2 и 4 от Наредба Ns 2 на Комиси я,lа за финапсов надзор.

САФ Магелан е търговско акционерно дружество, регистрирано в Софийски Градски
Съд по фирмено дело Ns 5841/ 2001 г. Седалището на дружеството е в Република

гр.София. Адресът на управление е в гр.София 1113 , ул."Тинтява"
.Щружеството е регистрирано в Търговския регистър на 28.05.2008 година.
България

2

-

Jrlb17

А.

Преглед на дейността

2,1

Основни пок€ватели, характеризиращи резултатите от
деЙността

показател

2014 r.

2013 г.

20]'2 г.

201 1 г.

а) приходи от основна дейност (хил. лв.)

50

|7з

|52

9 586

б) печалба от основна дейност (хил. лв.)

(1480)

(880)

(1 050)

(3 з81)

в) нетна печшlба от дейностга (хил. лв.)

(2381)

(794)

(961)

(3 160)

п.а.

п.а.

n.a.

n.a.

9 260

11 82б

11 765

г) нетна печалба за периода на акция
д) сума на активите (хил. лв.)
е) брой акции

1 71б 330

1 716

Приходи от основна дейност в хил. лв

Финансова година

зз0

1

7lб зз0

l1

821

1 716 з30
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2.2

Състояние на инвестиционния портфейл
притежава 100 % от капитала на КАМАРКО .Щистрибутори

САФ Магелан

А,Щ
ЕОО,Щ в
на
година
няма
в
инвестиционния
б00
000
лева.
За2OТ4
изменение
портфейл.
ршмер

'

2.3

Ликвидност

През 2014 година rЩружеството не погасяваше текущите си задъл}кения, произтичащи
отдоговори

зазаем.

t

.

2.4

Резултати от дейността
Приходите от оперативна дейност за 2014 година са

в

размер на 948 хиh.лева.
Разходите за оперативна дейност са в ра:}мер на l 625 хил. лева. Финансовите приходи
са в размер на t0 хил.лева. Финансовите разходи са в размер на 813 хил.лева, Загубата
преди облагане с данъци е в размер на (1480) хил.лева. Начислена икономия от данък
върхуданъчни временни разлики в размер на (901) хил. лева. Нетна загуба за периода в

размер на (2381) хил. лева.

2.5,Щивидентна политика
През 2014 година,Щружеството не е разпределяло дивиденти.

2.6

Защита на околната среда

,Щейността на.Щружеството не изисква специфични мерки и действия по отношение на

опазването на околната среда.

и

2.7

Рискови фактори за дейността

просрочие на вземанията от клиеIIти - Предвид нарастващата
вътрешнофирмена задлъжнялост в Р България съществуват известни рискове при
събиране на вземанията от клиенти в срок. Ръководството на компанията е в

Несиryрност

непрекъснат контакт с основните ни кJIиенти, следим постоянЕо за обезпокоителни
признаци по отношение на финансовата им стабилност и вземаме незабавни мерки при
наличието на такива признаци. Съблюдаваме строга финансова дисциплина при
оценката и анализа на кJIиентите с оглед предоставяне на срокове за отложено плащане.
Има тенденция на намаляване на сроковете за отложено плащапе, осFIовно за клиентите
извън регулирания пазар.

Лихвени нива за оборотно финайсиране
договори за оборотно финансиране.

-

през 2014 година не са склIочвани нови

Счrо в потреблението - 2014 година опрчIвда очакванията за по- трудна година
сравнено с 2013. Спадът в потреблението е факт, спрямо предходните години. Не

очакваме през 2015 година да има съществено съживяване на пазара. Смятаме, че
проблемите_с ниското потребление ще останат.

Ниски маржове - Въпреки усилията ни през цялата 2014 годилIа работихме в услоl]ия
на все по- стесняващи се бругни маржове и нарастващи разходи.
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2.8

Промени в цената на акциите на дружеството
Двиrкение на цените на акциите на Саф Магелан АД за 2014
SДF j]2о.l2.201з ::19.12.2014
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Важни събития, настъпили от нач€шото на годицата
Към датата на изготвяне Еа настоящия,Щоклад за дейността няма изготвени Ревизионни
доклади от страна на С.ЩО при ТЩ на НАП София, относно провеждащите се ревизии
на Саф Магелан АД и дъщерното дружество Камарко ,Щистрибугори ЕООД, започнали
през 2010 година и удължавани пет пъти. .Щокато не бъде издаден Ревизионен доклад
дружеството не може да предприеме мерки и действия в своя защита за доказване на
съществуването на сделки с тези контрагенти, за които органите на НАП твърдят, че не
са предоставили доказателства.

Със заповед Ns 1200004127.0|.201'2 г.ТЩ на НАП
С!О гр.София беше спряIIа
временно ревизията, което прави още по-непредвидим изхода от нея. Не разполагаме с
предварителна информация относно продължителността на ревизията или размера на
бъдещите констатации.Към момента на изготвяне на настоящият Щоклад ревизията
продължава да бъде спряна. От м.февруари Z0|2 год.не са изисквани никакви
докр{енти.
През 2014 година дейностга на Саф Магелан АД беше свързана основно с
посредническа и комисионерска дейност.

4

Предвиждано р€ввитие
политика

-

на

дружеството

и

планирана стопанска

Предвид обстановката, в която дружеството оперира, а именно запорираIIи банкови
сметки и активи, мнокогратно удължавана ревизия, която към момента е временно
спряна, без ясна представа кога и кЕlкъв би бил ревизионния акт, дейността на
дружеството беше свързана основно с посредническа и комисионерска дейност в
раN,{ките на финансовите ни възможности. В резултат на тези дейности се надявахме да

Чsдн
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запазим дружеството действащо до приключване на данъчната ревизия и в зависимост
от резултатите от нея да вземем решения относно бъдещите дейности на дружеството,
но през м.октомврлц2014г. дружеството е слух(ебно дерегистрирано по Закона за ЛЛС,
поради което, дружеството ще бъде принудено да продава стоки само на
нерегистрирани лица, което най-вероятно ще доведе до по-голям спад на продаrкбите.

5

Науrноизследователска и развойна дейност

6

Информация по реда на Търговския закон

.Щружеството не извършва научноизследователска дейност.

6.1

Собствени акции

През 2014 г. ,Щружеството не е извършвало обратно изкупуване

6.2
САФ Магелан

FIa

собствени акции.

ИнфОрмация за управителните органи на дружеството

А,Щ има едностепенна система на управление.

Членове на Съвета Еа директорите:
Станислав Николов Василев - Председател на С.Щ
Георги Йорланов Иванов - Изпълнителен директор и член на С.Щ
Христо Щветолюбов Христов - Заместник председател на С.Щ

Информация за възнаграждениятq получени общо през годиriата от членовете на
управлението е посочена в т. 1 0. 1 7. l . на доклада.
Информация за притежавани от членовете на управителните органи, акции е посочена в
т. 10.18 на докJIада.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни
съдружници в други компании, не притежават капитал в други дружества, както и не
r{астват в управлението на други дружества като прокуристи, управителиили члеIIове
на съвети.

През

отчетната

година

tшеновете

на Съвета

на директорите

или

свързани

с тях

лица

не

са скJIючвЕIли с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или

съществено се откJIоняват от пшарните условия. Спазено е изискването на закона наймаЛко една трета от членовете на управителните органи да бъдат независими лица.
Няма изменения и в угвърдените критерии за избора им. Членовете на управителните
органи не са се сблъсквали със ситуация на възникнirл пряк или непряк конфликт на
интереси между член на управителния орган и акционер. Няма установен слутай на
преки или косвени конфликти между интереса на членовете на управителните органи и
дРужеството.

7

Клонове.
'ъ Служители

Саф Магелан'А,Щ няма кJIонове.

Към края на годината дружеството има списъчен състав от 4 души, от които
нЕLзначени по договор за управление и контрол

и

1 на

трудов договор.

3
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Няма договорености за r{астие на служителите в капитаJIа на емитента, IзклIочително
чрез издаване на акции, облигации или други ценчи книжа па емитента.

8

Финансови инструменти, използвани от предприятието

8.1

Счетоводнаполитика

Съгласно Закона за счетоводството считано от 1 януари 2005 г. търговските дружества
стандарти,
приети за приложение от Европейския съIоз (МСС), или Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, приети за прило}кение в България
(НСФОМСП). Всички публични дружества са задължени да изготвят фипаt-lсовите си
отчети по изискванията на МСС. Затова настоящият финансов отчет е изготвен I}
съответствие с изискванията.на Междlтrародните счетоводни стандарти, издание на
Комитета за международни счетоводни стандарти и приети за приложение от
Европейския съюз. Към 31 декември 2014 г. МСС вклIочват Международните
счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети (МСФО),
Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и Тълкуванията на Комитета за
разяснения на МСФО. МСС се преиздават всяка година и са валидни само за годината
на издаването си, като в тях се включват всички промени, както и новите стандарти и
рtLзяснения. Голяма част от тях не са приложими за дейността на дружеството, поради
специфичните въпроси, които се третират в тях.

в България имат възможност да прилагdт Международните счетоводни

Ръководството hа дружеството се е съобразилfо с всички стандарти и разясЕIения, които
са приложими към неговата дейност и са приети официiшно за приложение от
Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Освен това
ръководството надружеството е направило преглед на влезлите в сила от 1 януари20|4
г. промени в съществуваrrlите счетоводните стандарти и не счита, че те налагат значими
промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика.
Ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да оповестява тези стацдарти
и разяснения към тях, в които са направени промени, но те не се oTHacrIT до дейностга
му, тъй като това би могло да доведе до неразбиранd и подвеждане на потребителите на
информация от годишния му финансов отчет.

8.2

Основни пок€ватели за финансово счетоводен

анЕLлиз

Анализът на ефективност,fа на приходите и рiвходите за2014 г. показва, че във връзка с
настъпилите събития от необичаен за дейността характер приходите не покриват
рtr}ходите на дружеството.

Еф"_"_l..т"ч"uн_о_т.F,lразI_оди-ге

Еф

е

кти_в но_9_т н

а пр_lтходите

2.54

5.в9

През 2014 г..Саф Магелан не погасява в срок текущите си задължения.
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Показатели за ликвидност:

,

Обща ликвидност

;_Бър_з_а

i------i
i

ликвидност

Незабавна ликвидност

8.3

0.01

;

I

.

Финансовиинструменти

Парите и паричните еквивatпенти включват ншIични парични средства в брой, по
разплаIIIателни и депозитни сметки в бdнки. Парите в лева са оценени по номиналната
им стойност. Парите в чуждестранна валута са отразени по преоценена стойност по
закJIючителен валуген курс. Паричните еквившIенти са оценени по пff}арна цена към
момента на придобиването им.
В хиляди лева
з|,l2.20|4

з|.|2.20|з

Парични средства в брой
Парични средства в банкови сметки

5

6

общо

5

з1.12.20|z

92

96

98

97

,,Щружеството разполага с ценни книжа,държани за търгуване:

.

Вид ценни
книжа

Брой

Акции

59000

Стойност
i

i

валута

хил.USD
5800

Стойност
в хил. лева

8590

i

8.4 Експозиция на предприятието по отношение

на

финансовите рискове

Осъществявайки дейността си, .Щружеството е изложено на многообразни финансови
рискове:
о Пазарен, валутен риск
о Кредитен риск
о Ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат IIа
промяна в пiварните лихвени нива
о Лихвен риск
Програмата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта
на финансоЁите пазари и има за цел да наN,Iirли евентуалните неблагоприятни ефекти
върху финансовите резултати.

l1
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8.4.1 Пазарен риск
.Щружеството извършва продажби предимно в РБългария и, тъй като българският лев е
фиксиран към еврото, то е изложено на вrrлутен риск, произтичащ от получени заеми и

покупки или продажби, деноминирани във валути, рrвлични от еврото. Валутните

рискове се контролират с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

8.4.2 Кредитен риск

Продажбите на кJIиенти се извършват в брой или чрез кредитни карти. Въпреки това
съществува кредитен риск свързан с фалити и преустановява}Iе на дейност на клиеI]ти
поради финансовата криза.

8.4.3 Ликвиден риск

При запорирани сметки ,Щружеството не може да обслужва дейността си във вида

в

който я уtIражняваше.

8.4,4 Лихвен риск

Приходите на ,Щружеството и паричните потоци от дейността са в голяма степеtI
независими от измененията на пазарните лихвени проценти,

9

Информация

за изпълнение на програмата за прилагане

на

ме)цдународно признатите стандарти за добро корпоративно
управление

9.1

Национален кодекс за корпоративно управление
Управителния съвет на САФ Магелан А.Щ реши дружеството да извършва дейността си
в съответствие с принципите и разпоредбите на Национitлния кодекс за корпоративtIото

управление на 29.05.2009 г. Това решение бе оповестено пред Itомисията за финансов
надзор, Българската фондова борса и обществеността.

9.2 Прилагане на

Национ€tлния

кодекс за корпоративно

управление

Главната насока при изпълнение на ангажиментите на кодекса бе привеждане на
всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с
изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на
дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извърш]]а от независим
одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективIIа преценка за начина, по
който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни
докJIади за дейността.

Съвета на директорrrё yrrpuBJulBa независимо и отговорно друх(еството в съответствие

с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
Той установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.
Съвета на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и
договорните задължения на дружеството, дава насоки, одобрява и контролира
изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и
дейности, установени във вътрешните нормативни документи. Създадена е и надежд}lо
функционира финансово-информационна система на друяtеството.
l2
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l

Съвета на директорите е приеJI Политика на дружеството по отношение на
Й
с инвеститорите. Следвайки nonrr"nuru Ju
ррзкриването на
"р".ките
"пфорruч""
повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и общественоarrЬ,
I

САФ Магелан

информациi:
платформата Бюлетин на интернет медията Инвестор.БГ, собственост на публичната
компания,,Инвестор.БГ"
Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприети{е
принципи за почтеност и управленска и професионi}лна компетентност, основаI{ие за
nb"ro е приетият Етичен кодекс. Съвета на директорите се отчита за своята дейноJт
пред Общото събрание на акционерите. Общото събрание избира и освобождаdа
членовете на Съвета на директорите, съобрaвно закона и устава на дружеството, като се
спtвват принципите за непрекъснатост и устойчивост в дейностга на управителния
орган. Изборът на Съвета на директорите става посредством прозрачна процедура,
А,Щ е оповестил медията, чрез които рtlзкрива регулираната

АД.

I

която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните

|,и

професион*п"ra качества на канДидатите. ,,Щоговорите за възлагане uа ynpuuna*r".4o
следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добраtа
професионалЕа и управленска практика, като определят компетенциите, правата.|и
задълженията на членовете на Съвета на директорите, критериите за размера
{а

заосвобождаване.

тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията
l
l

Броят на Iшеновете на Съвета на директорите е определен от устава на дружествотЬ.
Съставът на съвета гарантира независимостта и безпристрастността на оценките
iи
действията на неговите.членове по отношение функционирането на дружествотЬ.
Интересите на акционерите са гарантирани от броя и качествата на независимиiе
директори. Съвета на директорите е направил ра:}деление на задачите и задълхtенията
между своите членове. Чпеновете на Съвета на директорите имат подходящи знания и
опит, а когато се избират нови членове те премиIIават през въве}кдащо обучеttие по
правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. Повишаването на
компетентността и квалификацията на членовете на Съвета на директорите е постоянна

практика. Последователността

на

мандатите осигурява aф"пr"""u работа

fru

дружеството и спщването назаконовите изисквания.
Размерът и структурата Еа възнагражденията на !шеновете на Съвета на директорите се
одобряват от Общото събрание на акционерите. Те отчитат задължениятаи приноса Ёа
всеки член, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членов'е,
необходимостта от съответствие на интересите на членовете с дългосрочните интереси
]

на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на САФ Магелаlt АД ia

независими и тяхното възнаграждение е постоянно. Информацияза възнаграждениеiо
се ршкрива ежегодно в годишния доклад за
Съвета на директорите на САФ Магелан АД е приел процедури за избягване lи
разкриване на конфликти на интереси. Те задължават членовете да избягват и да не
допускат реЕrлен или потенциЕIлен конфликт на интереси, а при необходимост незабавно
да р€вкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционdрите достъп до
информация за сделки между тях и дружеството или свързани с него лица. От дрцга
страна, всеки конфликт на интереси в дружеството следва да се разкрива на Съвета на

дейностга.

директорите.
Съобразно спецификата на

l

дружеството Съвета на директорите е определйл
необходимостта от създаване на одитен комитет. СъщевремеIIно, след променитеI в
закона, одитният комитет бе избран от Общото събрание на акциопaрrr", *оalо
I

I

l

itз
l
l
I
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определи неговият състав и мандат. Одитният комитет tIрие свои правила за работа и
график за дейност. Неговата дейност бе насочена.към повишаване ефективността на
процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление
на рисковете. Одитният комитет прави мотивирано предложение до Общото събрание
за избор на външен одитор, като се ръководят от установените изисквания за
професионЕtлизъм. През 2010 година акционерите на САФ Магелан АЩ избраха нов

външен одитор на дружеството,

с което бе

приложен ротационния принцип. В
дружеството е изградена система за въ-трешен контрол, която гарантира ефективното
функциониране на системите за отчетност и ра:}криване на информация с оглед
идентифициране на рисковете, съпътстващи дейностга на дружеството и подпомагане
тяхното ефективно упрttвпение.
Корпоративното ръководство на САФ Магелан АД гарантира равнопоставеното
третиране на всички акционери, вкJIючително миноритарните и чу}кдестранните
акционери и защитава техните гiрава. Всички акционери имат право да участват в
Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Те имат възможност да
упражнявёт правото си на глас на Общото събРалrие на дружеството и чрез
представители. Приети са rrравила за организирането и провеждането }Ia редовните и
извънредните общи събрания на акционерите, които гарантират равнопоставено
третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението
си по точките от дневния ред на събранието. Процедурите и редът за провеждане на
общото събрание на акционерите не затрудняват и не оскъпяват ненужно гласуването.
Тези процедури насърчават участието на акционери в общото събрание, но не
предвиждат възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства,
доколкото това би оскъпило провеждането на събранието. Приети са правила за
гласуване чрез пълномощник. Членовете на корпоративното ръководство присъстват на
общите събрания Еа акционерите. При необходимост то съдейства на акционерите,
овластени от съда, за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общото
събрание и гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите
решения. Текстовете в писмените материали по дневния ред на общото събрание са
конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения по
основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред, в т.ч.
предложението за разпредеJuIне на печалба.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от
управлението и дейностга на дружеството лица бе един от основните ангажименти на
корпоративното управление. И през 201.4 година продълх<и утвърждаването и
прилагането на различни начини за ршкриване на текуща информация относно
финансовото и икономическото състояние на дружеството и важни корпоративни

събития, както и тяхното популяризиране.
САФ Магелан А,Щ има утвърдена политика и система за разкриване на информация в
съответствие със законовите изисквЕlния. Тя гарантира равнопоставеност на адресатите
на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не
позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на
информация осигурява rrълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава
възможност за обективни и информирани решения и оценки. В дружеството
функционират вътрешни правила за изготвяне на годишните и мех(динните отчети и
ред за разкриване на информация.
,,Щружеството IIоддържа своя интернет страница, която съдържа данни за дружеството,
за управителните органи и акционерната структура. Секцията за корпоративно
|4
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управление съдържа вътрешните нормативни документи, информация за правата на
акционерите и уIастието им в общото събрание и счетоводните отчети от 2007 година
до сега. Специална секция съдържа материалите за предстоящите общи събрания на
акционерите на дружеството, информация за взетите решения от общите събрания на
акционерите.
Контролът относно процеса на разкриване на информация от САФ Магелан А,Щ е
многоrrосочен. През 2014 година не са констатирани нарушения на разпоредбите и
сроковете за оповестяване. Финансовите отчети се публикуват на електронната
страница на дружеството, непосредствено след изпращането им на регулаторния орган
и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите
и всички змнтересувани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване
на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо
директора за Ьръзки с инвеститорите.
В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на САФ
Магелан А,Щ през 2014 година е била в съответствие с НационаJIния кодекс за
корпоративно управление и международните стандарти.

10 Информация рЕlзкривана съгласно Приложение 10 от Наредба Ns 2 на

кФн

10.1 Информация, дадена

в

стоЙностно

и

количествено
изражение относно основните категории стоки,
продукtи иlили предоставени услуги, с посочване на
техния дял в приходите от продажби на емитента като
цяло и промените, настъпиJIи през отчетната
финансова година
В таблицата по- долу са представени продажбите по видове за периода 01.01.2014 3l.|2.201,4 година

относно приходите, разпределени по
отделните категории дейности, вътрешни и външни
п€вари, както и информация за източниците за
материали, необходими за
снабдяване с

10.2 Информация

производството на-стоки или предоставянето IIа услуги
с отр€вяване степента на зависимост по отношение на
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в
слуrай, че относителният дял на някой от тях
надхвърля 10 на сто от р€входите или приходите от
продажби, се предоставя информация за всяко лице
15
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поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките
и връзките му с емитента.
За периода 01.01.2014
2013 годинас12.66О/о.
Вид приход

-

З|.|2.201'4 г. имаме сrrад в продаrкбите спрямо продажбите за

01.01-31.12.20|4 г,
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Таблица с най- големите доставчици на САФ Магелаrr А.Щ:
Х_ил,

.Щоставчик

9цц_ошд_о9Д*

ле_qа,

j

45!

_

4i

Таблица с най- големите кJIиенти на САФ Магелан А,Щ:

г*

Клиент
Фриго ЕО*О.Щ

lПрофром ЕООД

i

,

,-*_L--,--,-i

i

52.

8i

10.3 Информация за сключени големи сделки и такива от
съществено значение за дейността на емитента.
През 2014 няма сключени големи сделки, както и такива от съществено значение за
дейностга, които да са различни от основната дейност;

10.4 Информация за скJIючените
свързани лица.

големи сделки между
t

Свързани лица с.Щружеството са:
Камарко Щистрибугори ЕОО.Щ
Ресторант Бос ЕОО.Щ
Камарко Магелан А,Щ

lб
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Камарко Импорт ЕООД
Камарко Брос А,Щ
Щжи Ес ЕМ Ар ЕООД
Ес Ем Ес Ейч ЕООД
Младост Тауър ЕООД
Леомедо ЕООД
Стримо ООЩ
За периода 01.01.2014 - З1.12,2014 г. не са извършвани сделки със свързани лица:

10.5 Информация за събития и показатели с необичаен за
емитента характер, имащи съществено влияние върху
дейностга му, и ре€lлизираните от него приходи и
извършени р€lзходи; оценка на влиянието им върху
резултатите през текущата година.
Предвид обстановката, в която дружеството оперира, а именно запорирани банкови
сметки и активи, мнокогратно удължавана ревизия, която към момента е временно
спряна, без ясна представа кога и какъв би бил ревизионния hKT, дейността на
дружеството беше свързана основно с посредническа и комисионерска дейност в
рамките на финансовите ни възможности. В резултат на тези дейности се надявахме да
запiвим дружеството действащо до приключване на данъчната ревизия и в зависимост
от резултатите от нея да вземем решен}rя относно бъдещите дейности на дружеството,
но през м.октомври2014г. дружеството е служебно дерегистрирано по Закона за,Щ,ЩС,
поради което, дружеството ще бъде принудено да продава стоки само на
нерегистрирани лица, което най-вероятно ще доведе до по-гоJuIм спад на прода.

10.б Информация

характер и

за сделки, водени

извънбалансово

бизнес ц9л, посочване финансовото
въздействие на сделките върху дейносrга, ако рискът и
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако

рaвкриването на тази информация е съществено за
оценката на финансовото състояние на емитента.
Компанията не води сделки извънбалансово.

10.7 Информация

за дялови участия на

емитента, зd
основните му инвестиции в страната и в чужбина (в
ценни книжа, финансови инструменти, нематериални
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в
дялови ценни книжа извън неговата икономическа
група и източниците/начините на финансиране.

САФ Магелан А,Щ, притежава едно дъщерно дружество Камарко дистрибутори ЕООД l00 % от основния капитап. ,Щъщерното дружество притежава едно дъщерно дружество

Ресторант Бос ЕОО.Щ -100 % от основния капитал..
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относно склIочените от емитента, от
негово дъщерно дружество или дружество майка, в

10.8 Информация

качеството им на заемополучатели, договори за заем с
посочване на условията по тях, включително на
крайните срокове за изплащане, както и информация за
предоставени гаранции и поемане на задължения.
САФ Магелан има кредиэ

;
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i +.5Yo

|б,й;йбai;;йБl

,накнмагко
,.Щистрибугорlr
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l

i
]

относно сключените от емитента, от
негово дъщерно дружество или дружество маика, в
качеството им на заемодатели, договори за заем,
включително предоставяне на гаранции от всякакъв
вид, в това число на свързани лица, с посочваIIе на

10.9 Информация

конкретните условия по тях, вклIочително на краините
срокове за плащане, и целта, за която аа билм
отпуснати.

Характер на
взаимоотношения
JJ,-P,?-0-_1.1'l
31,1_2,2_0_14 г,

Зl.|2.20|4

г.

i
t

9рързано лице.

qрэр:нgJgý.*

10.10

Информация за използването на средствата от
извършена нова емисия, ценни книжа през отчетниrI

период.

През изминаJIият период няма извършена нова емисия на акции.

18

Чsдр

17А Tintyava str,
1113 Sofia, Bulgaria
TeI: +359 (2) 969 20 11
Fах: +З59 (2) 969 20 15

MAGELLAN lNC

10.11 Анализ на

съотношението

между постигнатите

финансови резултати, отр€}зени във финансовия отчет
за финансовата година, и по-рано публикувани
прогнози за тези резултати.

През отчетния период rЩружеството е постигнало финансови резултати, които не са
съизмерими тъй като няма публикувани прогнозни такива.

10.tZАнализ и оценка на политиката относно уlrравлението
на финансовите ресурси с посочване на възможностите
за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи
и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.
Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на
максимална ефективност с едновременното съблIодаване на сроковете за плащане както
с доставчици, така и с кJIиенти.
t

10.13 Оц.rrЙ на

възможностите

за

реализация на

инвестиционните намерения с посочване на размера на
р€вполагаемите средства и отр€lзяване на възможните
промени
структурата на финансиране на тази

деиност.

LB
l

През 2014 година няма реалиrrрuп', инвестиционни намерения.
!

10.14

Информация за настъпили промени през отчетния
период в основните принципи за управление на
емитента й на неговата икономическа група.
Няма настъпили промени в основните принципи за управление на САФ Магелан АД и

дружествата от икономическата група.

10.15

за

основните характеристики на
прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на
финансовЙrе о.".ти система за вътрешен контрол и
Информация

'I
система за управление на рискове.
В ,Щружеството функцион"ра cribr.Ma за вътрешеt{ контрол, която да гарантира
ефективното функциониране на системите за отчетност и ра:}криване на информация.

Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и с оглед идентифицираЕе
на рисковете, съпътстващи дейностга на дружествата и подпомагане тяхното ефективно
управление.

10.1б Инфоfмация за

промените

в

управителните и

надзорните органи през отчетната финансова година.

САФ Магелан АЩ има едностепенна система
Членове на Съвета на директорите:

на управление.
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Станислав Николов Василев - Председател на С,Щ
Георги Йорла"ов Иванов - Изпълнителен директор и член на С!
Христо Щветолюбов Христов - Заместник председател на СЩ

Информация за размера на възнагражденията,
на|радите иlили ползите на всеки от членовете на
управителните и на контролните органи за отчетната
финансова година, изплатени от емитента и негови

10.17

дъщерни,дружества, независимо от това, дали са били
вкJIючени в рulзходите на емитента или произтичат от
ь
разпределение на печалбата, вклIочително:
10.17.1

Получени суми и непарични възнаграждения.

Като членове на Съвета на директорите следните лица са получили възнаграждения за
уIIастие в заседания

на съветите

както следва:
l--------*-----**--- -i----,------------l
Разходи за
i Разходи за
възнаграждения i осигуровки

i

дlъжност

2|22.00

i

4080.00

i

4980]00

!*-,,'',-------,---'.'.,

обшо:

10.17.2 Условни или

:

j
]

-a..--.....'--

--,.---."-

1296.00

2255.00

tozBz.oo

рЕвсрочени възнаграждения, възникнали през

годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент.

Няма условни или разсрочени възнаграждения към членовете на СЩ.

10.17.3

Сума, дължима от емитента или негови дъщерни дру}к9ства за
изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни
обезщетения.
}fuMa договорени суми за пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни
обезщетения между tшеновете на С.Щ и САФ Магелан А,Щ.

20
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Информация

за притежавани от членовете

на
управителните и на контролните органи, прокуристите
и висшия ръководен състав акции на емитента,
включително акциите, притежава[Iи от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от I]секи клас,
както и предоставени им от емитента опции върху
негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа,
върху които са r{редени опциите, цена на упражняване
на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на
опциите.
Членовете на Съвета на директорите не притех(ават акции от капитаJIа Ila САФ Магелан
Ад.
10.18

Информация
за известните на дружеството
* договорености (включително и слеД приключване на
финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания
относителен дял акции или облигации от настоящи

10.19

акционер и или облигационери.

Не са известни никакви договорености, в резултат на които в бъдещ период биха
настъпили rrромени в притежавания относителен дял акции или облигации от настояlци
акционери или облигационери.

"10.20

Информация за висящи съдебни, административни
или арбитражни производства, касаещи задължения
или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто
от собствения му капитал; ако общата стойност на
задълженията или вземанията на емитента по всички
образувани производства надхвърля
на сто от
собствения му капитал, се представя иIлформация за

l0

соФийски

грАдсIJ?;i

ПРОИЗВОДСТВО ПООТДеЛНО

1б352/201l г., СГС, I - 8 състав
Подадена е Искова молба от СИТИБАНК
Н.А. : кJIон София срещу,,САФ МАГЕЛАН"
АД и Георги Костадинов Георгиев, за сумата от 421,000 щатски долара.
В Закрито/разпоредително заседание от 15.01 .201,4г. съдът е отменил хода на делото по
същество поради нередовност на исковата молба на СИТИБАНК Н.А. - клон София.
Отстранили са нередовността в исковата си молба.
Гледано е на 20.03.2014 г. от 10.00 ч. и е обявено за решаваше.
Решено е Решение от 05.06.20|4г.l. Съобразно решението си съдът признава за
установено, че,,САФ МАГЕЛАН" АД като издател, дължи на СИТИБАНК Н.А., без
протест и рiвноски сумата от 42| 000 щатски долара по запис на заповед от
23.07.2010г., издадена за сума в ра:}мер на 2 500 000 щатски долара, въз основа на която
1. ,р.д. Ns
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от 15.08.201 1г. по реда на
N9 341IIl201r1г. на Софийски районен съд, 120 с-в, ведно
със законната лихва върху сумата от 05.08.201 1г. до окопчателното й изплащапе.
е издадена заповед за изпълнение на парично задължение

чл.4|'7 т.9 от

ГПК по ч.гр.д.

Отхвърля иска на СИТИБАНК Н.А. срещу Георги Костадинов Георгиев по реда на
чл.422 от ГПК за признаване за установено, че Георги Костадинов Георгиев дължи на
СИТИБАНК Н.А. без протест и р€вноски солидарно със ,,САФ МАГЕЛАН" А.Щ като
поръчител сумата от 42l000 щатски долара по запис на заповед от 23.07.2010г., въз
основа на която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение от
15.08.2011г. по реда на чл.4l7 т.9 от ГПК по ч.гр.д.Ns 3411l|l20l1г. на Софийски
районен съд, l20 с-в, ведно със законната лихва върху cylv(aTa от 05.08.201 1г. до
окончателното й изплащане, като неоснователен.
Осъжда,,САФ МАГЕЛАН" АД дu заплати на СИТИБАНК Н.А. сумата от 30 4б5, 69 лв.
рfLзноски по делото.
Осъжда СИТИБАНК Н.А. да заплати на Георги Костадинов Георгиев сумата от 12 510
лв. разноски по делото.
Отхвърля претенцията на,,САФ МАГЕЛАН" А.Щ за присъждане на разноски.
Подадена е Въззивна жшба срещу решението.
На 06.10.2014 г. въззивната жалба е изпратенанаСИТИБАНК Н.А.
.Щелото е образувано в Софийски апелативен съд под ]ф41921201,4г,
Насрочено е за 15.05.2015г. от 10.00 ч.

2.т.д.1886/2012г., СГС, VI-l1 с-в
Подадена е Искова молба от ГРАН,ЩИ САЛУМИФИЧИ ИТАЛИАНИ,Итаstия срещу
,,САФ МАГЕЛАН" АД за cyl{aTa 16 718 евро.
,Щелото е гледано на 02.10.2013 г. .Щопусната е съдебно-счетоводна експертиза.
Следващото съдебно заседание е проведено на 20.1 1.2013г., но е било отложено поради
неизготвяне на експефтизата.
,Щелото е гледано на 19.02.2014г. от 14:00 ч. и е обявено за решаване.
Решено е /Решение от 25.04.201.4г,l.
Осъжда САФ МАГЕЛАН АД да заплати на ГРАН!И САЛУМИФИЧИ ИТАЛИАНИ
С.п.А., сумата от 16 б89 евро - незаплатена цена по фактури 1З 9З97113.08.2007г. на
стойност 14 502.40 евро и по фактура ]ф 070824/05.09.2007г. rra стойност 2 195.б0 евро,
ведно със законната лихва върху тази cyп{a считано от 28.03.20t2г. до окончателното
заплащане на главницата, като отхвърJuI иска за разликата до пълния предявен размер
на главницата, като неоснователен.
Осъжда САФ МАГЕЛАН А! да заплати на ГРАНЩИ САЛУМИФИЧИ ИТАЛИАНИ
С.п.А. сумата от 1800 лева на основание чл.78 от ГПК.
Подадена е въззивна жалба срещу решението.
,,Щелото е изпратено от Софийски градски съд към Софийски апелативен съд на
29,09.2014 r.
Образувано е в Софийски апелативен съд под }Ф3585 /20|4г,, б с-в.

,Щанни за директора за връзки с инвеститорите,
включително телефон и адрес за кореспонденция.

10.21
.Щесислава

Христова
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Адрес: 1113 София,,Щианабад, ул.,,Тинтява" 17А, ет.
Телефон: +359 (2) 969 20 |I
Факс: +359 (2) 969 2015
E-mail: dessi@kamarko.com

1

11 Анализ и рЕвяснения на информацията по Приложение 1l от НАРЕДБА
J\b 2 на

кФН

11.1 Структура на капитала на дружеството, вклIочително
ценните книжа, които не са допуснати до търговия на
Република България или друга
реryлиран пазар
държава членка, с посочване на различните класове
акции, правата и задълженията, свързани с всеки от
класовете акции, и частта от общия капит€UI, която
съставлява всеки отделен клас.
Основният.капитttл на дружеството е в размер на 1,716,330.00 лева разпределен в 1 716

в

З30 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност
(един) лев всяка една, с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

1

Няма акции, които не са допуснати до тъговия на регулиран пазар в РБългария.

Капиталът на дружеството по данни от Акт за актуално състояние на

депозитар към3lll2l2012

о
о

I_{ентрален

г. е разпределен между:
Юридически лица - 8 броя, притежаващи 286 149 броя акции, |"7Yо от капитала;
Физически лица-63 броя, притежаващи 1 430 181 броя акции 83% откапитала.

11.2 Ограничения върху прехвърлянето на ценните кIIижа,
като ограничения за притежаването на ценни книжа
или необходимост от получаване на одобрение- от
дружеството или друг акционер.
HJIMA никакви ограничения.
11.3

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.
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в хшляdu лева
Текущо тримес чие

Брой

Акционери

акции ý

юоидически лица обшо
в т.ч. ДФ Адванс Инвест
в т.ч.

хиляли

ý

286.|49

1l4.899
I12.96c

MIDDLE EUROPE OPPORTUNITI FUND.+

Физически лица:

18

в т.ч. Ива,Щойчинова

25,7

в т.ч. Геооги Геоогиев

обшо

1.067.38
1.71б.330

Предходно триrч tесеtIие

Брой

-,-

дял в

|7ol

ll
ll

4з

83

257,449

15

62%
1

l8l

1

,067,3

8

28(

1,1ol
,7ol

ll

ll

7ol

8зоl

1.43
257

|5%

,7

1

1.7lб.3з0

|,7lб

l00%

11.4 .Щанни за акционерите със специални контролни права
и описание на тези права.
FUIMA акционери със специчlлни контролни права.

11.5 Системата за контрол при упражняване на правото на
глас в случаите, когато служители на дружеството са и
НеГОВИ аКЦИОНеРИ И КОГаТО КОНТРОЛТrТ [I9 Се УПРаЖНЯВа
непосредствено от тях.

IUIMA такиRа служители.
11.б 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 притежаваFIето на
акциите.
HJIMA такива ограничения.
11.7 Споразумения между акционерите, които са известни
на дружеството и които могат да доведат до
ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.
r
Не са ни известни такива споразуIlrения към датата на изготвянето на този доклад,

назначаването и
освобождаването на членовете на управителните
органи ,на дружеството и относно извършването на

11.8 Разпоредбите

%о

лева

114.89!
112.96с

,lol

25

|,7lб

286.|4,

,7ol

1.43

]хиляди дял в

акции i

лева

286

--,--''-'.-,i-,-,

относно

изменения и допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години,
Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да
бъдат освободени от дльжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
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След изтичане на мандата членовете на Съвета продьлжават да изпълняват своите
функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.
Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Когато
член на Сьвета е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на
задълженията му в сьвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорIIо
заедно с останалите членове на съвета зЬ задьллtенията, произтиLIащи от действията tta
неговия представител.
Не може да бъде tшен на Съвет лице, което:
1.Е било член на управителен или контролен орган на дружсство, прекратено поради
несъстоятелност, през последнитс две години, предхождащи датата на решението за
обявяване на несъстоятелността, ако са останаJIи неудовлетворени кредитори;
2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против
собственостга, против стопанството или против финансовата, данъчната и
осигурителната система, извършени в Република България, освен ако е реабилитирано.
Най-ма-гtко една трета от IIленовете трябва
tшен

не може

да бъдат независими лица. Независимият

да бъде:

1. служител в .Щружеството;

2. акционер, който притежава пряко иJIи чрез свързани лица най-мulко 25О/о (двадесет и
пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с,,Щружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с,Щружеството;

4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на тьрговско
дружество или друго юридическо лице по т,2. и т.3. на тази алинея;
5.свързано лице с друг член на управителен или коIIтролен орган на Щрухсес,гвото.
Членове на Съветите могат да бъдат и лица, които не са акционери.

Членовете на Съвета се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално
заверено съгласие и декJIарация, че не са налице пречки по алинея 3 по-горе, като
независимите членове установяват и това свое качество с декларация.
Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

11.9

Правомощията

на

управителните органи

на

дружеството, вкJIючително правото да взема решения
за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.
Извадка от Устава на дружеството:
,, rfравOл|оuqшt Hll Управ urne,tшrw съвеп,
Ll+ 44. (l) Ltle}юBeme на Съtлепtа l,tct ёupetcttlopLtl?re J{,4fc}}'l e)ttcttttllt }т){;{tя7 l/
,|ltl
зас)тлэк:еt.tuя лtезаGuсu]л(} aftl Itlэи])еLuнопло рсtзпреdе:tеrlltе
d\,HKtlttuwle "лlе:жх}у iltrж Ll
преdслапеаянеmt Hcl пра(lо на управлелlltе lla пr_lnllt оm мях.
(2) Сыlеплсt лш ёttрекпlOрutпс сзе]пd\реu,tеltltя 1,t0 leiп,ttlcпltstcl тп ý7эуэ|се{:t1l{tоt?lо,
dolccl;жomt:l съеласлtо dейспtвсtult)mо закоltоdаmёltсmво u lltr:.зll Yctпatl {:,lэol11{J€1,1l]lLlft?e l}etttel:,lý!
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lte са оm uзK.rylo|llll?1e.ilttatlict tiоJ,mеmиlm|юсm на обшрmо ct,бpaltlle,
(3) Съвеmа па Ьuрекmоршltе:
нct ()(lu1clmrl съ(lрat,ttlе.
l. uзпlsutявct

реutаuýtmа

2. пlлеr)iuеа l,ttt ()бulоп,tо съ(lраt-п.tе H(l акцuо,|tеl}umе dcl Llз.,\le,tt,ll Усtпава, dа tzреrsбрсtзува
u 1,1p ек]rа tпtt ёруэtсе сm в 0mо.
3. увелuчава Kalllt,l,t{{ilct u mictBct rsil;tttzatltttt с"I}об]rазt!{} flpa(ю.1а$lltltrulltt, )ri}е,tпl .bt,y с
mоыt Уuпсtri,
4. влtася алt)uuл.пut cPlлlclttcoB urn ,oo\ rl r)окцlr} зtt,i}еr,iносml}l{; J{, l?йl{{.-],,{Jl/g r.l;ll {.Ji)llyolrэo
аlбрсft!uе.
5. преdлаzа tlct ()бulоtпо събранtле oilpжyBcпlemo u ilачLlllа lta рсtзхоdвшrc на фонiовепле
на dqцок:есп,l{tоmо.
б.взелtсl peuteltue/lt з{t сlrLцесt1,1{tелllt op?al.il${ll|1lollllu l,lpl.ft,lettu, зu зalipLtldll!{: u
п{)ехвл.>рlялtе tta t,tpeёttp1,1rtlпltя, за 0tпкрu8m* u з{Iл{рлtваrrc цu l#t()lll{je {t t|lпparlшtlla ll чрlсбtlt.ttt,

какmо u за уч{Jсmuеmа Lýш п!)екрапulsаlrcmо на учс|сmL!€ lla
dру:ж:есmвсt,

{j

к{}umо пtcl е наd 50 '% u;tu t}сu?},ря(j(I liollmp{}:l

съmруй. шrt е сmв о шп,t

l1p

e

ц)

a l?ýl

(l {ll

rc

н

а

dpy:slc:ecпzrl{)J??r;
(j

б dpyztt tlzър?о{Jскll

уt,ц}tlвленltеl}tо ll:lt, il,tlztscp{l,tlto

пl{tlio B a съ плру dl -п.t,t е с m в о,

ра:зrtореuсdа се с $eulllll права tta ёpуltcecпl(i(лпa u {lеlцt,tLl llp{,t{з{l {rrrJ..{y Nllrlx, l{{ýit;lo Lt
&зеlrtа pe.Lueltue за прuiобuвапе 0лп \pj,;11;gorn oomт rla tlеi}вмэlсltltu rц)tlсlй tittut. r:arytl.r пp{l6{I
върху mrх.
В. uзбzlрсt u rлсrюбtlжr)ава trIзm,лttumел(е)н/u DtpeKmop/u u Гlреdсеr}аmе+ l,ta Съсlепла tta
7,

,

dtлрекmорuпле;

9. в прес)вuiен,аmе оm зоколtа сllучаll u/tаш, п{l c{toJl преllенлiа, ftpLl tldtэl1,11,ry:idtlle lla
rл(лсплолuttелслп*а оп1 C1ll,t!€ct?1,$€It0
зл!ul!е|lчtе за /-IJц,эк:е{:?п{JOэп{}, с#rJlс(з# неэс,lбсtrsно {}ýtlysпto
съ(цланuе 1,1a акцuulерu llчe ;
]0. нсtзltаrлава 1la пlру()tлв Ьttово1l dttpeKпlo1l ,}dl бр,lэзli{l с l,ll!{iectllllсу1oputпe;
l I.взеа.tа реuлепl.ul за ltзBтpLL,{taчle lla {tсllчtitt сdе.цl;tl |!{l /Ip),:srecпBor*o C1:{J
з(пulmЕ)есO(tанu illtl.la прхt спtIзваI!е ltз2.tcn{tcltturutru ll{l \l,ц. 45 tю<}r,l:ly. ,lJ с:.il.уч*зяl|е l10
rysedxcx)Homtl u,y{)e.leltlle petl"l{llшemo на, (."|T,Bet,ttct Hct ittsлеtlпttрull1{I с-цес)ва r)c п{}сO|лва
съtL|еспlвеtlлlпlе ус.цO(tлut lta сdе"utеtmа, (it*lloLlшmeл,Ho cml}alttt, пlэеi).меm u c1ltOйtloctn, ка,кmо u {i
.tta пOilзt се l&B"lpurcct сdе.цt;сtmа;
I2. uз(лuра праtЕ,рuсm на ýруэк:есmвоmо;
IS,ryHe,lla про?рсL\tа за i)cl(lpo корпорапluвно ynpaB"ilellLle lla i|py:ttcecft1*oп1o в
сlэhf\1ll€нсfftв,н€
с ll,IeэfcфItaptldlto прlýнаmufflе спttпtt}арrмt ,.t{t r}o#po KopпOf}{tmlýtt()
у1,1рав.ценLlе, rsпреdелеtlu oll, pecOpltlul заilrесtllttuкчtреdсеiSцmе:t;
l4, uэбtра u слijlлочва dоzовор с lll!{teclltltllltolel! tlocpcotult:, l,tlltt l;tlitпto Otl бъisсttп
оmкрumu юпtet-tlllcKu поr)с.меmtttl за ltottltlпe cltillltlt в случай tta _y{;ejll1.1e1l,1te 1,1a ti{{t,lul},laJldl tt(l
. /фрtсесmвоmо на mемпmrc прumеэrcапrcзlt lry}ll cllцlBalte нзLlсli{j{t1-1ll5lлllа lla l-\alleclбcl "i\tl-J8 ог;
25.07,2007 zоduна заltзllск{tаllllntll,tа кьц4 deilHr,lctllпla |la l1ll{tecllttll|l4olllMtпe пOсреО!lutлu.
15. оilо(lряв(l ]Ip(tnl.ul(t за Оейttоспltпа lla nepcottctta/tl{ama 1l р*{sсlпtнаmа з{tllit{l1,1,ul l1{l
с:lуж:ltпl е,цlлпlе

н

а dру.ж:

ес

tпв опло.

16. оilобрява проекm rta dоzовор за c,t(t-\.teclllHo преёпlэuяmuе по 1let}a на z:tctc;a YII],
III
спtl ЗППЦК, K(lml uзеоlпвя (jcltL{KLt tteoбxoi)*lltt iсllсj,"цgц7ltu за oio{эpellllellt{} :+ly 0пl
рсвi)ел
КrI>Н u опt обtцumе събlлал,ruя на акцttоltерumе 1ш Оlц,s,t,rr,*r,rtll1а * L,tllpQttu llo ёo;xlBolstl;
I7, взез,tсt 1лешеtlш. f'lplэlcecпl{tom(l da cK;ttt>rlBtt c.,tedl+tttlte ci)eitlttt:
I7.1 .прехвър:tru.lе lL|ltl п|lei)octпarlwte пo",l:t{i{tl,!et11o rta

1,!J1.10l7!o lпъ|}?о{iско

прес)прttяпltле;
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I7.2, разпореэкi)ане с aчtllltBlt, .tltrllllo обulа сttойносm прв mеli),лl4аlпа zrsdш,tсt
наdхвlrрля пojlOBlпt{lll"ta Ollx спlоtшосm$trа t.ta dl.кtltltrut,lle ttu ý7l7,,slt.e,cl}t{jOtтI{} {:1э?-;l{lCltl
п о с л е t) н

ta.

з {I{t е р e l,t ж,л d u ul

I7,3, поеллане

e,rl ф

ш.

ut t.

t

с

ct

t;

Lla.зa{)lr.it:}tcetttlя

l,Lцu къ;ll с(rързаItll .|lltl|a, чuйmrs раз-+lер

сmойноспlmа

tш

ctll,,,llъl.ull1e

фuнапсслв опlчеlп,

l7.4 Разпореi)6uпtе

t}

{п ч е ltt :

lzpedclcrilaчJtlte ttct о(lе-lпечецtlrl li,l>j|l er}xo.ttttle
през merylL|atllr zobuttct наёхсit рзя, iцo.itoBltlt{llпa {)l71,

zu*tu

на ]{руэк:есlпвоl?хо

l,ro tлrазLl

mочк{l

l7 се

{:"tэ?jlасilо ltос"цес}нtlsl

пуэн,а{tzttm,

за8ерuI

dlKz;ttiottlo не

trli.ltttttett

llp{fmu{;{}N}e|talп

tta чit.45 {пп mозu Усmав u разпорес)бumе на ЗППЦI{.
l8. взе,tла peulettLlя по вслt-чкLl, oclllяltallt Gъllросlt, коurпо не са пocmaчeltll в ttзlх,rчнопlа
lta о(лщоmо clr(lpalrue оm ржпореiба па закtlltсt LL|tLt t?1{}:зu,,сlllав,
(4) uзразzrm "з{tuнmересOваlllt !l1пlа" l1o c"irfLtcъ.ittt tltl l}10зtt ч,dслJ, lr#b^/llо и /i#ý{яlibJc,
rьdеmо е cl,to.Metnm б mозн Уgmuв, o{sx1ctt1,1ct: .L|tell{}{lelпe t.l{t cыj{,ttllttllg lltt l*.lдЖ:r.СlЧrЗОПlr;,
лlеlовltяlп прол\?рuсm (в слулаii, че (lъdе tt:зi.lрсut mалсъф, l:atillll Ll xLll.!a, K{}Ll??lo /$?,t't{} id;If/
лtепряко прlчпеэtсаваtп най-,ltалtiо 25(% {lваDесап ч пеm спнl) ollt ;!-1йL,Ot.|еrпе в о(stцопtо
събранtле на.Щрулtс,есllt(jzmа xylu ?0 кOнпlролuраm, ко?апlо l?te lш?l свъ|эз{лнu с lпrý.ц!лLldl:
а) cct ctll1lcllta, llelt|l tlpedcttlctыlme.п цilлl t,tосреdпzп< пrl сёелка с: ýllуэtсеспIч{}m{}, ъLitlt (l
m.rL\lla поilза се uзвърuлваm ci)eлKtt butu dейсmtsuлt ()l,t"l сmрана lla i"Iyly.xcecllz{lt,)п1o; Ll,]lLl
(l) прumепссtвсlm пряко Lutll пепряк() по,не 25(% (c)Bat}ecem u пеtп lta urto) 0п1 ?-|taco$eme (J
обtцсltпо събранuе шш конtпро,цлtрапI tорtйttческсt пuце, к(}епlо е clllp{t}ta, Hetut ttpedcl?,ltl$ttпle.ц
tltu t,tocpeD\llli п0 сdе.пtirаtпсt, lLjlll в чurttlt) пOлза се uз(lърLtt(t{tm cie.цt:tt tпtt r)ейсmвuJL (}l}l сltцt(п.ttl
лaо:|tпеtпеltlплl0сl?1

t. t

а

7\ру,же

с tпв

01,11

о

;

ф са wе,пове lla съ{леrпlчтlе tlJlll пpuli),pll{|lt,llt lla lорl!Омчgскf)

",??llls #r: 6.;,,lc*rl

11.10 Съществени договори на

"i5","

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 слу-Iаите когато
р€вкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изклIочеFIието гIо
предходното изречение не се прилага в случаите,
когато дружеството е длъжно да разкрие информацията
по силата на закона.
HJIMA такива договори.

11.11

Споразумения между дружеството и управителните
му органиили служители за изплащане на обезщетение
при напускане или уволнение без правно основание
или при прекратяване на трудовите правоотношения по
причини, свързани с търгово предлагане.

HrIMA

2,7

:
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Изпълнителен директор:

,Щата:

място на изготвяне:

22.02.20].5 година

гр. София
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