
 
 
 

 
Информация по Приложение 11 от Наредба 2.  

1 от 5 стр. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
на НАРЕДБА 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа  

и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 
книжа /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. 
 
Капиталът на ИХБ е 43 756 118 лв. разпределен в 43 756 118 броя акции. Към 31.12.2007 г., 
регистрирани за вторична търговия на официален пазар на Българска фондова борса - София АД са 
26 254 040 броя акции, а на 30.01.2008 г. са регистрирани и акциите от последното увеличение на 
капитала /17 502 078/, така че към 20.03.2008 г. всичките 43 756 118 броя поименни безналични акции с 
право на глас на Дружеството са регистрирани за търговия. Всяка акция дава право на глас, право на 
дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в 
Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка 
акция и след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър. 
 
 2.  Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на 
ценни книжа или необходимост от получаване на одобрениеот дружеството или друг акционер. 
 
Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да 
придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на 
изискванията на действащото българско законодателство. Няма необходимост от одобрение на 
дружеството или друг акционер за придобиване или прехвърляне на акциите. 

 
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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Акционерна структура към 31.12.2007 г.  
Капиталът на ИХБ към 31.12.2007 г. в Централен депозитар е 26 254 040 лв. Новото увеличение на 
капитала е регистрирано на 8.01.2008 г. 

 
Към 31.12.2007 – 

капитал 26 254 040 лв. 
Към 08.01.2008 – 

 капитал 43 756 118 лв. 

Акционери 
Брой 

акционери 
Брой 
акции 

% от 
капитала 

Брой 
акционери Брой акции 

% от 
капитала 

Всички 56 055 26 254 040 100,00% 56 302 43 756 118 100,00% 

Юридически лица 160 19 507 863 74.30% 182 36 514 373 83.45% 

Физически лица 55 895 6 746 177 25.70% 56 120 7 241 745 16.55% 
              

Акционери с над 1000 бр.акции /0,004%/ 221 19 789 810 75.38% 313 37 118 937 84.83% 

Акционери ЮЛ с над 1000 бр.акции 111 19 495 152 74.26% 125 36 495 039 83.41% 

Акционери ФЛ с над 1000 бр.акции 110 294 658 1.12% 188 623 898 1.43% 
              
Акционери чуждестранни лица с над 
1000 акц., в т.ч.: 32 10 957 198 41.74% 32 18 299 861 41.82% 

Юридически лица, в т.ч.: 14 10 920 687 41.60% 14 18 271 791 41.76% 
Физически лица с над 1000 акц. 
включително 12 36 511 0.14% 12 28 070 0.06% 
              
Акционери, притежаващи над 5%, 
включително 3 12 743 640 48.54% 4 25 417 570 58.09% 

Венсайд Ентерпрайзис Лимитед  7 983 247 30.41%  13 472 245 30.79% 

Буллс АД  3 376 000 12.86%  5 493 333 12.55% 

ДЗХ АД  1384 393 5.27%  4 011 337 9.17% 

Химимпорт АД - - -  2 440 655 5.58% 

Акционери, притежаващи под 5% 56 052 13 510 400 51.46% 56 298 18 338 548 41.91% 

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

 
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. 

 
Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на 



 
 
 

 
Информация по Приложение 11 от Наредба 2.  

3 от 5 стр. 

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 заупражняване на правата на глас или системи, 
при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са 
отделени от притежаването на акциите. 

 
Няма ограничения върху правата на глас върху акции. 

  
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да 
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото наглас. 
 
Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 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. 
 
Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Управителните органи 
Надзорен съвет 
Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя 
възнаграждението им. 
Мандатът на Надзорния съвет е пет години, като мандатът на първия Надзорен съвет е три години. 
Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, 
за който са избрани. 
Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. 
Председателят на Надзорния съвет сключва договорите за възлагане на управлението и 
представителството на изпълнителните директори. 
 
Управителен съвет 
Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното 
възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. 
Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на изискванията на закона. 
Мандатът на Управителния съвет е пет години, като мандатът на първия Управителен съвет е три 
години. 
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Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с Договор за възлагане на 
управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на 
Надзорния съвет или чрез упълномощен от него друг член на Надзорния съвет. 
 
Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава. 
Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. Решенията за 
изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените на Общото 
събрание на акционерите акции с право на глас. 

 
 9.  Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема 
решения за издаване и обратно изкупуване на акции надружеството. 
Членовете на Управителния съвет имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, 
да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат 
прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва дейност, 
конкурентна на Дружеството само с изричното съгласие на Надзорния съвет на Дружеството. 
Членовете на Надзорния съвет имат равни права и задължения помежду си, независимо от вътрешното 
разпределение на функциите им. Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения 
помежду си, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. 
Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание 
на акционерите, респективно Надзорния съвет, преди избирането му за: 
1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; 
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество; 
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член 
на съвет. 
Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Надзорния съвет, 
и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на съответния Съвет. 
Членовете на Съветите /физически лица и физически лица, представляващи юридически лица/ и 
прокуристът на Дружеството са длъжни: 

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е 
в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано 
считат, че е достоверна и пълна; 

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като: 

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; 

б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива 
конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не 
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участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съответния Съвет при вземането на 
решения в тези случаи; 

в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове 
на Управителния и Надзорния съвет/прокуристи, до публичното оповестяване на съответните 
обстоятелства от Дружеството. 
Членовете на Съветите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството. 
Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина 
за настъпилите вреди. 
Членовете на Надзорния и на Управителния съвети и прокуристът задължително внасят гаранция за 
своето управление, в лева в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. 
Гаранцията се освобождава в следните два случая: 
а/ в полза на внеслото я лице – след датата на решението на Общото събрание на акционерите за 
освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност; 
б/ в полза на Дружеството – в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при 
констатиране на вреди на Дружеството. 
Всеки член на Съветите може, преди изтичане на мандата, да поиска с писмено уведомление до 
Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок 
от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване 
в съда това обстоятелство. 
 
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 сеприлага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията 
посилата на закона. 
 
Няма съществени договори на дружеството, 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 правнооснование или при прекратяване на 
трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане. 
 
Няма 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. 


