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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 


по чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 


относно обстоятелства, настъпили през трето тримесечие на 2021 г. 


на индивидуална база 


През трето тримесечие на 2021г.  "235 Холдингс" АД e оповестило на КФН, БФБ 


и на обществеността следната информация: 


❖ Протокол от Общо събрание на акционерите  01-09-2021  


❖ Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2021г.  30-08-2021  


❖ Протокол от Общо събрание на акционерите  16-08-2021  


❖ Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2021г.  23-07-2021  


❖ Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на 


ЕП и на Съвета   21-07-2021  


❖ Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите  16-07-


2021  


❖ Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и 


материали за общо събрание на акционерите  16-07-2021  


❖ Протокол от Общо събрание на акционерите  15-07-2021  


❖ Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на 


ЕП и на Съвета  02-07-2021  


 


През трето тримесечие на 2021г. не е налице информация, свързана пряко 


или косвено със "235 Холдингс" АД, която не е била направена публично достояние 


и която: 


- би могла да повлияе чувствително върху цената на емитираните от 


дружеството акции и/или облигации, респ. която разумен инвеститор вероятно би 


използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения. 


- основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде 


разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза 


или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните 


правила на регулирания пазар. 


гр. София 


29.10.2021 г 


 


………………….. 
 
Венцислав Давидофф 
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ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 


ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 


за трето тримесечие на 2021г. 


Обща информация за „235 ХОЛДИНГС” АД 


Регистрация и предмет на дейност - „235 ХОЛДИНГС” АД е търговско предприятие, 
регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София с предмет 
на дейност - Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, 
управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън 
регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, 
които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които 
развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - 
архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски 
и брокерски услуги и др. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори и 
др. 


Акционерна структура към 30.09.2021 г. 
235 Holdings Limited -23.26 % 
Други -76,74 % 
 
Съвет на директорите „235 ХОЛДИНГС” АД има едностепенна система на управление. 
Към 30.09.2021г., съставът на Съвета на директорите е както следва: 


Венцислав Анжел Давидофф Член на СД и Изпълнителен директор 
Мариела Георгиева Попова  Председател на СД 
Тодор Димитров Тодоров Зам. - Председател на СД 
 


 


I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2021г. и за 
тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет 


През трето тримесечие на 2021 г. за „235 Холдингс" не са настъпвали важни събития, 
които да влияят върху резултатите във финансовия отчет. 
 







 


 


II. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за 
отчетния период 


През трето тримесечие на 2021 г. няма нововъзникнали съществени вземания и 
задължения за „235 ХОЛДИНГС” АД. 


 


III. Информация за сключените сделки със свързани и/или заинтересовани лица 
през отчетния период на 2021 г. 
 
На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  


• Размер на депозита: 20 000 /двадесет хиляди/ лева  


• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  


• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  


• Влизане в сила: 11.02.2021г.  


• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 


На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Е-Консиърдж“ ЕООД, ЕИК 205092691, със 
следните параметри:  


• Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 


 
На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 205092734, със следните параметри:  


• Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 
 


На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  


 • Размер на депозита: 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
 • Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  







 


 


 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество 235 Дивелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 205092613, със 
следните параметри:   


• Размер на депозита: 16 000 / шестнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 


На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 205092734, със следните параметри:   


• Размер на депозита: 18 000 / осемнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
• Влизане в сила: 27.05.2021г.   
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 
 


На 02.07.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Е-Консиърдж“ ЕООД, ЕИК 205092691, със 
следните параметри:  


• Размер на депозита: 15 000 /петнадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база 


       • Срок за погасяване: до 02.07.2026г. 
 • Влизане в сила: 02.07.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 
 


IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 
дружеството през останалата част от финансовата година. 


Рискове, свързани с дейността и структурата на Емитента 


Систематични рискове 


Систематичните рискове действат извън емитента, но оказват ключово влияние върху 
дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати 
чрез диверсификация на риска и са свързани с макроикономическата обстановка, 
политическата ситуация, регионалното развитие и др. 


Политически риск 
Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната - водената 
икономическата политика от правителството, промени в законодателството, промени в 
данъчната система и риск от политическа дестабилизация. Политическият риск е в пряка 
зависимост от вероятността от промени в неблагоприятна посока на водената от 







 


 


правителството дългосрочна политика, в резултат на която може да възникне опасност 
от негативни промени в бизнес климата. 


Пазарен риск 
Пазарният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби при управление на 
финансови средства под въздействието на неблагоприятни изменения в цените на 
финансовите инструменти, пазарните лихвени проценти и преобладаващите валутни 
курсове, както и на изменения, възникващи в преобладаващите пазарни цени на 
търгуеми финансови инструменти - акции, борсово търгуеми стоки, стратегически 
суровини, енергоносители и др. Този риск се поражда от характеристиките на 
макроикономическата среда и от състоянието на капиталовите пазари в страната и 
чужбина, действа извън Емитента и по принцип не може да бъде диверсифициран. 
Основните методи за ограничаването на пазарания риск и неговите отделни компоненти 
са събирането и обработването на информация за макроикономическата среда и на тази 
база прогнозиране и съобразяване на инвестиционнната политика на дружеството с 
очакваната динамика на тази среда. 
Кредитен риск на държавата 
Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни 
рейтинги. Ниски кредитни рейтинги на дадена страна могат да доведат до по-високи 
лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това 
число и на Емитента. Тъй като българският пазар се явява главен за дружеството, най-
съществено влияние върху неговите финасови резултати ще има кредитния рейтинг на 
България. Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor’s потвърждава дългосрочния 
и 
краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута на ниво от съответно 
BB+ и B. 


Инфлационен риск 
През последните години инфлацията е ниска, което е благоприятно условие компаниите 
да прогнозират бъдещи си резултати. Ниската степен на инфлационен риск позволява да 
се генерират реални, а не инфлационни доходи. Инфлационният риск е свързан с 
вероятността от намаление на покупателната сила на местната валута и съответно от 
повишение на общото ценово равнище в страната. 
 
Валутен риск 
Валутният риск е свързан с промяна на курса на лева към чуждестранните валути и 
влиянието на тази промяна по отношение на възвращаемостта на чуждестранните 
инвеститори в страната. По силата на въведения валутен борд, българският лев е 
фиксиран към еврото. По тази причина за вложителите в евро валутният риск е 
минимален. Системата на фиксиран курс към еврото пренася движението на курса 
евро/щатски долар в движение на курса лев/щатски долар. За вложителите в щатски 
долари валутният риск е свързан с това изменение на курса. 
Що се отнася до валутните операции на дружеството, ръководството на дружеството 
възнамеряват то да извършва операции предимно в лева, така че дейността му няма да 
бъдат изложена на валутен риск. 







 


 


 
Риск от високи нива на безработица 
Високите нива на безработица могат сериозно да застрашат икономическия растеж в 
страната, което от своя страна може да доведе до свиване на потреблението и намаляване 
на приходите за стопанските субекти в страната, включително и на тези, в които 
Емитентът е акционер и от които очаква реализиране на доходност. 


Лихвен риск 
Лихвеният риск представлява риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, 
която би довела до повишаване на лихвените разходи на дружеството и/или би довела 
до затруднения в кредитирането. Промяната на лихвените равнища би довела до 
промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Емитента при осъществяване на 
различни проекти. Към датата на настоящият документ ръководството на Дружеството 
не планира използването на заемни/привлечени средства за реализирането на 
инвестиционната програма, с което влиянието на този риск е сведен до минимум. 
 
Други рискове, свързани с основни макроикономически фактори, влияещи върху 
дейността на “235 Холдингс” АД 


Дейността на Дружеството може да бъде повлияна и от изменения в световната и 
регионалната икономическа и политическа конюнктура. Други системни рискове са 
евентуални бедствия, аварии или терористични актове, които могат да затруднят 
Дружеството при осъществяване на поставените от него цели. 


 
Несистематични рискове 
 


Това са рисковете, специфични за самото Дружество и отрасъла, в който работи. 
Несистематичните рискове са: 


Отраслов (секторен) риск 
Основната сфера на дейност на Дружеството е инвестиции в недвижими имоти, с цел 
отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; 
покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване 
на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия 
в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите 
имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, 
агентски и брокерски услуги и др., както и придобиване на ценни книжа в компании от 
други сектори. Дружеството ще е изложено на рисковете в избраните направления - 
недвижими имоти и строително - инвестиционна дейност, в които то предприема 
инвестиции и в този смисъл отрасловият риск отразява вероятността от неблагоприятно 
изменение на тяхната доходност, в които дружеството има участия, в резултат на 
намаляване на планираната рентабилност поради влошаване на параметрите на 
конкурентната среда и/или промени в специфичната нормативна база. 







 


 


Сектор Недвижими имоти 


Направление директни инвестиции в недвижими имоти 
Въпреки сравнително ниската ликвидност на инвестициите в недвижими имоти, 
доходността им е по-висока от доходите от лихвите по депозитите на банките и в 
обозримо бъдеще не се очаква тази тенденция да претърпи промяна. Изчисляването на 
очакваната възвращаемост от инвестициите, свързани с придобиването на недвижими 
имоти с цел последваща продажба или отдаване под наем е в пряка връзка с 
навременното и коректно анализиране на динамиката на пазара и тенденциите в 
отделните пазарни сегменти - жилищни имоти, парцели. В публичното пространство са 
налични достатъчно актуални и надеждни данни относно пазара на недвижими имоти и 
в този смисъл инвестиционната дейност на Емитента ще бъде подчинена на точните и 
прецизни анализи и оценки на пазара. Наличието на необходимата информация и 
компетентността на ръководството и екипа на Емитента са факторите, които до голяма 
степен ограничават риска от реализиране на по- ниска възвращаемост от инвестициите 
в недвижими имоти. 


Неблагоприятни изменения на пазарните цени 
Намаление на цените на придобитите недвижими имоти би се отразило отрицателно 
върху нетната стойност на активите на дружеството. В такъв случай е възможно цената 
на акциите да спадне и инвеститорите да претърпят капиталова загуба. 


 
Намаление на равнището на наемите 
Намаление на пазарните нива на наемите би повлияло отрицателно върху приходите на 
дружеството, съответно върху неговата печалба и възвращаемостта на инвестицията на 
акционерите. Дружеството ще се стреми да намали риска от потенциално намаление на 
равнищата на наемите чрез сключването на дългосрочни договори за отдаване под наем 
и диверсификация на инвестициите в различни видове недвижими имоти в страната. 


Свободни имоти и забава при отдаване под наем 
За управление на този риск, дружеството ще се стреми да закупува имоти, които вече са 
отдадени под наем, а така също ще се стреми още на етапа на избор на имоти за 
закупуване да води преговори за тяхното отдаване под наем при това дългосрочно. По 
отношение на инвестициите в недвижими имоти, за ограничаването на този риск 
Дружеството планира да насочва средства към пазарни сегменти с ускорен темп на 
растеж - парцели и жилищни имоти при отчитане на регионалните и местни специфики 
на пазара. 
 
Риск от понижаването на стойността на акциите на Емитента 
Дружеството възнамерява да инвестира в недвижими имоти и дялове на компании, 
опериращи в сферата на недвижимите имоти и строителството, което означава, че 
приходите и рентабилността на Емитента ще зависят до голяма степен от финансовите 
резултати на дружествата, в които се насочват инвестициите. Евентуално влошаване на 
финансовите резултати на едно или няколко дружества, в които са съсредоточени 
инвестиции на Емитента, ще се отрази и върху пазарната цена на неговите ценни книжа, 
съответно и върху рентабилността им. 







 


 


Бизнес риск 
Дейността на дружеството свързана с придобиване на участие в перспективни дружества 
се характеризира с по-продължителен срок като през това време е възможно промяна на 
някои от третоначалните параметри, като срокове, допълнителни дейности или 
изисквания към тях. 


Фирмен риск 
Специфичният фирмен риск произтича от конкретните характеристики на даден 
финансов инструмент или дружеството, което го е емитирало. Основната несигурност 
за дейността на дружеството се състои в ценовия риск, свързан с понижаване на 
пазарните цени на притежаваните дялови участия. Подобно развитие би довело до 
отчитане на загуби от преоценка и съответно намаляване на нетната стойност на 
активите. 


Валутен риск 
Валутният риск е рискът, възникващ от изменения на преобладаващите пазарни 
равнища на валутните курсове, който може да се реализира чрез намаление/увеличение 
стойността на активи/пасиви, деноминирани в чужда валута и/или 
намаление/увеличение на приходите/разходите, свързани с финансови инструменти или 
транзакции, деноминирани в чужда валута. 


По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Към 
датата на изготвяне на настоящия документ България продължава да има фиксиран курс 
към еврото, което редуцира в значителна степен валутния риск. 


Лихвен риск 
Лихвеният риск е рискът, възникващ от изменения на преобладаващите пазарни 
равнища на лихвените проценти, който има две основни разновидности: 


• Риск от изменение на пазарната цена на лихвоносни финансови инструменти 
(включително деривативи, базирани върху лихвени проценти) във връзка с 
изменение на пазарните лихвени проценти; 


• Риск от намаление/увеличение на лихвените плащания по лихвоносни 
активи/пасиви във връзка с промяна на пазарните лихвени проценти. 


Емитентът не използва кредитно финансиране на дейността си, поради което пасивите 
на дружеството не са изложени на лихвен риск. Няма други лихвоносни пасиви, които 
биха могли да бъдат изложени на лихвен риск. Дейностите по управление на риска имат 
за цел оптимизирането на нетния доход от лихви при дадени пазарни лихвени равнища 
в съответствие с бизнес стратегията на Дружеството. 
 
Кредитен риск 
Кредитният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби поради намаляване 
стойността на даден финансов инструмент при неблагоприятни събития с кредитен 
характер (вкл. сетъмент риск при неизпълнение от страна на контрагента), свързани с 
емитента на финансовия инструмент или насрещната страна по сделката, както и 
държавите или юристдикциите, където са базирани или осъществяват своята дейност. 
Кредитният риск има две основни разновидности: 







 


 


Позиционен риск - възможната загуба, произтичаща от промяна на цената на даден 
финансов инструмент в резултат на фактори, свързани с кредитоспособността на 
емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базови 
инструмент; Сетълмент риск - възможната загуба, произтичаща от невъзможността или 
нежеланието на насрещната страна по сделка с финансови инструменти да изпълни 
точно и в срок своите задължения. 
„235 Холдингс“ АД работи само с авторитетни и кредитоспособни контрагенти. 
Кредитният риск относно пари и парични еквивалентни се счита за несъществен, тъй 
като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитен 
рейтинг. 


Ликвиден риск 
Ликвидният риск се свързва с вероятността Дружеството да изпадне в ситуация на 
невъзможност да обслужва задълженията си. Той има две основни разновидности: 


• Риск на финансирането, който възниква във връзка с осигуряването на 
финансови средства за посрещане на финансови задължения, когато те станат 
изискуеми; Рискът от финансирането има две измерения: Дружеството да не 
бъде в състояние да посрещне задълженията към акционерите и риск от 
невъзможност Дружеството да посрещне задължения, свързани със собствените 
му дейности; 


• Риск, свързан с пазарната ликвидност на финансовите инструменти, който 
възниква, когато дадена транзакция не може да бъде осъществена при 
преобладаващите пазарни цени на финансовия инструмент, или извършването й 
е възможно само при неблагоприятни финансови условия, поради значителния 
размер на позицията в сравнение с обичайната търговия. 


Дружеството не е ползвало външни източници за осигуряване на ликвидни средства, 
като е изпълнявало своите текущи задължения в срок. 


Операционен риск 


Оперативните рискове са свързани с управлението на Емитента, а именно: 


 невъзможност да се организира достатъчно бързо и ефективно 
инвестирането на набраните средства; 
 липса на история в реализирането на инвестиционни проекти; 
 вземане на грешни инвестиционни решения от мениджърите на Емитента 
или невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани 
проекти; 
 липса на подходящо ръководство за конкретните проекти и/или за 
придобити компании или напускане на ключови служители и невъзможност да 
се назначи персонал с търсените качества; 
 влошаване на финансовото състояние, в следствие на липсата на приходи 
при неосъществяване на реална стопанска дейност; 
 риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и 
администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на Емитента; 
 рискове, отнасящи се до привличането и задържането на опитни и 
квалифицирани кадри. Предвид спецификите на образователната система и 







 


 


демографския срив в Република България, много сектори на националната 
икономика започват да изпитват недостиг на квалифициран персонал. Макар и 
непряко, финансовите резултати на „235 Холдингс“ АД ще се определят до 
известна степен от способността на Емитента да набира, задържа и мотивира 
качествени кадри. 


Риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите компании 
При инвестициите в други дружества съществува риск от загуба на стойността на 
инвестициите при слаби финансови резултати в дружествата, в които “235 Холдингс” 
АД ще придобие дял. Бъдещите приходи на дружеството ще зависят от доброто 
управление и финансови резултати на всяка инвестиция по отделно и управление на 
всички проекти по отношение на срокове на приключване и поддържане на оптимална 
капиталова структура. Съществува и риск от не получаване на доход под формата на 
дивиденти, като решенията за това ще се вземат на общи събрания от компаниите, в 
които е инвестирано. 


Риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия различаващи се 
от пазарните 
Този риск е минимизиран във възможно най-висока степен, тъй като членовете на 
управителния орган на Емитента се съобразяват с всички изисквания за добро 
корпоративно управление, в т.ч. и полагането на грижата на добрия търговец в случаите, 
при които насрещна страна по сделките са свързани с „235 Холдингс “ АД лица. Отделно 
от това, Емитентът извършва дейността си в съответствие с нормативните ограничения 
на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, изискващи овластителен режим от страна на общото събрание 
на акционерите на „235 Холдингс “ АД и осъществяването на сделките с участие на 
заинтересовани лица единствено по пазарна цена. 


гр. София            
29.10.2021      Венцислав Давидофф 


Този документ е изготвен в съответствие с чл. 100о1, ал. 1 от ЗППЦК 
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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 


към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2, относно обстоятелства, настъпили през 


трето тримесечие на 2021г. на индивидуална база 


 


 


1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 


През трето тримесечие на 2021г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол 


върху дружеството. 


2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 


дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 


През отчетното трето тримесечие на 2021г. няма открито производство по 


несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество. 


3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 


През отчетното трето тримесечие на 2021г. са продадени акции на  Скуър кюб 


Пропъртис АД на стойност 44 хил.лева  


4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 


предприятие. 


Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други 


физически и/или юридически лица. 


5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 


През отчетното трето тримесечие на 2021г. няма промяна на одиторите на 


дружеството. 


6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасяше се до 


дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от 


нетните активи на дружеството. 


Няма дела, заведени от дружеството и/или срещу него. 


 


 


 







 


 


 


7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 


от емитента или негово дъщерно дружество. 


През отчетното трето тримесечие на 2021г.  няма покупка, продажба или учреден 


залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно 


дружество 


8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 


значение за инвеститорите за вземането на решение да придобият, да продадат или 


да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 


 


Комисията за финансов надзор, съгласно решение 302-Е от 13.05.2021г., одобри 


проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на емисия в размер 


до 6 130 800 (шест милиона сто и тридесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, 


поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална 


стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 1,36 (един лев и тридесет и шест 


стотинки) лева всяка, с ISIN код BG1100017174, които ще бъдат издадени в резултат на 


увеличаване на капитала на „235 Холдингс“ АД съгласно решения от 26.02.2021 г. и от 


18.03.2021 г. на съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД. 


гр. София      ………………… 


29.10.2021 г.      Венцислав Давидофф 
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