ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
на консолидирана база
за първо тримесечие на 2022 г.
Обща информация за „235 ХОЛДИНГС” АД
1.

Обща информация за икономическата група

1.1 Компания майка
„235 ХОЛДИНГС” АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление
гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ Вх. Б, ет. 2 ап.7. Дружеството няма разкрити и
регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: info@235.world. Официално
регистрираната интернет страница е https://www.235.world/.
Предметът на дейност на „235 ХОЛДИНГС” АД 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. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно
и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и
имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от закона.
Съвет на директорите „235 ХОЛДИНГС” АД има едностепенна система на управление. Към
31.032022г., съставът на Съвета на директорите е както следва:
Венцислав Анжел Давидофф
Мариела Георгиева Попова
Тодор Димитров Тодоров

Член на СД и Изпълнителен директор
Председател на СД
Зам. - Председател на СД

Акционерна структура към 31.3.2022г.
Към 31.03.2022 г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в
„235 ХОЛДИНГС” АД:
•
235 Holdings Lilited – 22.91%
•
Павел Евгениевич Колесников – 5,47%
1.2 Дъщерни предприятия
Дружеството упражнява контрол на следните дъщерни дружества:

„235 ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД с предметът на дейност:
Придобиване, управление и покупко-продажба на участия в български и чуждестранни
юридически лица; придобиване и инвестиции в ценни книжа и други финансови инструменти;
инвестиции в български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, договорни фондове
и други инвестиционни фондове; стратегическо и управленско консултиране, управление на
проекти; предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението
на недвижима собственост и строителството; строителство на недвижими имоти; продажба и
търговия със строителни материали, архитектурни услуги, интериорен дизайн и консултации;
комисионни сделки; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 4 800 002 лв.
Основната задача на дружеството е строително предприемачество - закупуване на терени,
проектиране. Финансиране на строителството и контрол. Строителство на жилища, офиси,
търговски обекти и др. и продажбата им
„Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД с предметът на дейност:
Услуги по управление на имоти, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
закона.
Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 50 100 лв.
Основната задача на дружеството е да предоставя на своите клиенти сигурност при вземането
на решения, свеждайки възможните рискове до минимум и да ги съпътства във всеки етап от
процеса на покупко-продажба и отдаване под наем на тяхното имущество.
„ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с предметът на дейност:
Управление на съоръжения, управление на имоти, събития, фирмени счетоводни услуги, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 50 002 лв.
Фасилити мениджмънт е бизнес направление, което обхваща дейностите по експлоатация и
поддръжка на сгради и съоръжения - почистване, профилактика и поддръжка на инсталациите,
системи за автоматизация и контрол, безопасна и здравословна работна среда, комунални
услуги, енергиен мениджмънт и др.
Неговата мисия е да изгради централизирано професионално управление на сградите и
съоръженията в групата 235 ХОЛДИНГС и да предлага комплексни интегрирани фасилити
мениджмънт услуги на пазара извън групата
„СОФТ СТАРТ ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД с предметът на дейност:
Разработване на софтуер, стартиране на технологична инкубация за млади предприемачи,
консултантски услуги за предприемачи, управление на недвижими имоти, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 100 002 лв.
Дружеството предлага изработване и внедряването на поръчков софтуер

Информация за важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2022 г. и
за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет
I.

През първо тримесечие на 2022г. за Групата 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 първо тримесечие на 2022г. няма нововъзникнали съществени вземания и задължения за
Групата.
Информация за сключените сделки със свързани и/или заинтересовани лица
през първо тримесечие на 2022г.
III.

На 30.03.2022г. 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: 15000 /петнадесет хиляди/ лева
• Лихва: 3,5 /три цяло и пет процента / % на годишна база
• Срок за погасяване: до 30.03.2024г.
• Влизане в сила: 30.03.2022г.
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната
Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено
дружеството през останалата част от финансовата година.
IV.

Рискове, свързани с дейността и структурата:
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 инвестиционната 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 финансови 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
първоначалните 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.
сетълмент риск при неизпълнение от страна на контрагента), свързани с емитента на
финансовия инструмент или насрещната страна по сделката, както и държавите или
юрисдикциите, 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
неполучаване 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
30.05.2022 г.
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nplMepH! naflM:Iocroerur, Krietsm, (acA6aHM. Hacncresr!. Koraro c Eco6xo^
ps.serrr nococeEm. np&€pHts nan@. Han-o6urorB !an(aAoo&q(uts ce no-qpe,uar Bxo,r,ume oanryP,. kB,raBu,n. B nand
XnrcHm ce no4exrar Bxorrlrm OaKryptr er xrxeHrri. B nafta Xaca ce troape,.rar opqonHme n pa3xonre xacoBtropncp,! B
nanka Eatskn ce noapexra 6aHrc3aE noua (uarexM,uoqMeo( 6aHrcB mparcsB. ntrcMa c oau(oBxrc trHcrmyur{. orHocHo
B nan(a HaqlseHM ce nolpex.qar Bcrqft! ocmHar! aoryMeHrn, Hoce{ru ceeroBo,tHa xHoopMauxr.
6ankosara tunrd
".qp.),
CceroBontsme onepau,n, ra xo,b n6pBrcH6r cqetBone tr noxyMeEr He ce Mac.4kurya B caeroBolrja mn(d. ce orpa3,Bdr BBpry
6raHk! Ha MeMoprueH oprep. TerBa ca: HaenctrBaHero Ha3onarr r rpyru BBHa.paxreHUr. ocrrlpoBkn. raH6ur, npeoueHkx,
nPorcBorcrDo ,.up. cc4o3o,lsrre noifMesm ce ,o.uPexrar 3 xpoHonoMeeH per B tranmm. B korro ca norperesx. B kpd Ha
oBecu flep,o! 6M Bc,(a nfm ce no6m,rxpoHonor,, Ha csercEons,E orepaq,r B natrkaE. (oMmH@ra Bnor3sa Barpeusn
cqmBoln, noryMentu. 3anatu,rrHo ce acrds, s xpa, ,a Sm,dHcoBma roxrDa rcA,ueH aMopmauoqcH
Bcueku lMopm3xpyeMr &r!3,6M kpe m omM@Mm rcrea. Texnorcslndie ryouecx (peuenr,) 1a nposBoncBo m

npo!yk,r,,

B

{opvHpatse

npoBBo.qoEeHme koMna(,, ce yBlpxlaBa or pLxoBorccoro,a (oMnanMm x cnyxr ]a oll),!trueq noD Mcm ryn
ce6.cronrccr m npon3Beleqara ,porJxuts!. Ils.utrBlryarsn
e 6a3xp!H Ha

Id

ryeoopleEenH!r cMer{onnaH.
4 kra*coB, or{n* do pead !.nopea }croBura u MCCI, MCc7. MCCS , Mcc34.
EM ll Ae{eMBp, Ea GorBmtrara rolnna. o,laHconmr orcer Buo{Bar Orccr 3a
SimHcoBomcklo,s,e.oEeriaBceo6xBarHm{oxo!.Orco3aryoMeHnrcBcoocmcs,,(atrman,orcerranapxqHlreloroq,

KoMnaHBra

BrcrB, rcrrueE

ro!!totur1

(,lHaHcoB

!

orqa ce

MexarHH.

6rds,r

Ep,noxeHn,. I<omrc rcn,oquroxsaH@B orqer norneM M rekscw oDdoBolm
3a napncHDre rcDrrr cc rcrcrB, sa 6aa tsa MCCI x MCCT no npek@ verc!. Oree6r rd Rceo6xBarrq, xoxo,r cc trjrors,
Ha Oaa Fa MCC I , MCC8. 3a Bcrc(n koprrQaun 66me, HacGnBk Mex!, larara M Dn(niHus 4 qaHcoB or{er ! aarara, Ba
rcxrc rcrruHKr$,Hu@! onse orcpBrpaH3a B.urD.se ce npniadr npsuara m MCCI0.

OrceBr

MarcpluHrre 3anactr ce oueE8arm no-recGra or €e6ecronHocra n lemara peu6upyeMa cronHod. Mm par(
mN lp)m rekyIL Paxo.qr 3a lefisocm. Paxoare e ne,r Ha npe(tr ! HenpeM parxo/]r. Ce6ecronHocrad m npo,3aex/rastrre
nporyxqn, dnr! ycry& ce oflpele.u no pela qa Mcc2 Esx 3a psnp€AqeHre H. o6u/1e pdrxo.r,:
. npnoprr-ro xdb 663d 3apsryeftneee ce BnoBBa mHoc(Errh r,n Hd nporM&ra cronsocr Ha nporlxia 6M o6uatu

.

npoldxnd cmnHoo

lporynrre,3. rc ro

ce nprB, patrPe!€nen,eD.
locrosepHocra M mpBsra 6a3. ds npmddero n e rplnHo m, HeBlrMoxdo. Modrxa 6arar
np,naras, cnerErre urepEaixBH, 6drq:
o ceoecrcnHooHa npolykrrBrd npexn BqecBaHeD s!o6uonpoBBorc.rDeHxrc pa3xoxtr
o paxo.u{re 3a p!6orM 3aniar( sanpoBBoncrEeHu nepcoBdr
Ha

Axo 6r,reciByBa GMHeErc

D

o
o

6po! tsa 3aemre ixuaB caorersqre qro!3BorcrBa
apyra 6a3aj 6,10 Moe na ce onpelen! mto cryaBearrqe.
KoMnaHrrra oIreHBa Marp ansme 3anactr B
ts. BceM dqeEH nepror
MCC2. HavdeHrcm

! yBeir{ea,eua

$d

crcnuocna sa

m HerHara & peaur,pyeM, cronHo.r oo pera Hr
MaEprdrxr ranac, ce osma xlro rptrr ier}u, pa,rux! { rp}ru

rerfur, trpuxor( KoMnaHrra B6spa NercnaqacpelHo-npererrenam cronnoo mD Mcror ra orn cBaHe tsa MampxoHxre 3an.c
np, r,xEorc trorpe6neExe. Banpek, rc84 rcmro e np{nomMo,
na npxroxs ! vercna Ha koHryelBa
,aeHrtr+n(auu! HaceoecmnHocma. (o.aro Manpxdqre 3!na.k ce MararllpexrHo s koHkperrH npoexr ru xorcBop c knneHr.

tl'oqu, rawu\u
I,IMC ce
Ha

u

6olr6*equ' (IiMC)

npBHsar, koram oNBaprr

M!flrMa!fi!, ctunHocren

no,ctrcBlra

!!

Ha

ycnoBum

3a

l,lMC cnopenlcnoBlrra sa MCCl6, ca cac cmnHoc, pdHd xxx iror!.uMa

npar 3a nDr3uaB.fie m amrBr.

Mrc llMC.

cqraH!u{ l5 - 20 np.r.rasx,rar lepaienm !mror (DnraqcoM orqcl
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Komro LIMC.a c Ep8oEaeuEa crcnsocr tro.u MrHrMastr, crciiFocreE trparqB@,ctrvo. cc or.o8ap,rHarpurepurre 3a l,lMC no
PBMBaT 3a rekyur parxoa. oryererq ce MrHeareH miisorrH np.r rJ IpBHaBaHe da.krrD, karo
LIMC or 500 ,ee. IIMC @ oqeMBar no qeHa Ha npxso66ee, BMoqBama flokyns.ra ueHa (BrrblrMHo Mnmr n
HesrramB"Mrre aa&utr) n EcEM trpeM paxoli no pe.ua sa MCCI6. IloqerDaurtrre pa3xo], no l,lMC ca:

Ptulodt

3d

pe,otn.'l$a

But\

paxoft

Br3craHoBrBar

oraEnBa sra tupBosaqsHo npBHarme.

Paiod

3a noda6pen"e .

on@re

'lei! paxor{ Bolrl

ao

rryuaaeoemmEer m drma.

Te qe Borrr

ro npeBrua&tse

Ha

non3rre

kamrexytjr! paxolx.

6!!eq

(komdrcecM

xh!!

laq re3{ or dpBoHaqrrno

oueHeHara .raHAap.Ha

ed,emrBHoo E aKma. Te3n paroa! 63!aBal HoB I,IMC krm yBerrleHne Ha cNnkocr! Ha 6arncHM amm He ce np.Br.
tlo.uo6pesrero ce eoprBipa c Merora sa aMoprBaurr. c rcnm e eoprmrpa 6
CpoBl ,a cqemrolrar.
aMopr,sd@, Ea HoBnx I,MC e pa€s Ha 6pox Ha Me@qnr
avoprBxpaHe Ha 6arrcsH amD, a ako
ysenEaaHe Ha cpor6 Ea noreHo
no.uoopeHrem Bo.ux
6arxcnu axrrB. romsa cpohr H,
ccercsolHa eoprBauu, e p
mBar !o 6rkor eopratrpaHe na 6arxc"m ak D + !o
Meceqx Ha FerrceEuero Ea cpofta sa non4Eo BnoBEaHe. He ce tpx3HiBa ra IIMC nono6pen,e, rcero e mn onpcxeneH"x

colisocrh

opar

9llMC.

Ilpu trocrerBaurara ouesM Ha I,IMC xoMmHlrm BmBB! Mo/rcra m reHaft Ha nprro6rBaHe. cnDpe! (otuo crn napBotsacdtroD
npxro6rBaEe IIMC ce oueMMr no uerara
,pn.qo6@a Mrsyc mrpymmra eoprBaunr u MrpynaH, 3ary6tr or o6*uetska.
"a
O6*ueHMra Ea UMC E oclureoBlBa no pem, yqosMra Ha MCC36. fpyn, LICM: 3eMu, Iloro6peH6 Bbpxy 3eMmq Cryaq",
tuncrpy{rr"ni Mtu,Hn nooopyasde. ClopaxeF r. Tpascfloprm cpe.q@4 KoM nmpHa rxHnkq O6rdsexlaHe , rpxnH, dm,Bn,

fuy.,

IICM.

Aropbuu4ao4ua tururukd

3d

UMC

KoMna@ra ryneMaocracaHa crcfiHocror B.rckn IiMC

!a oFoqara cmtuocr sa akrm4 ocBe!

3

oocrorcncBa

B pa3M€p Ha0

resa. ae. aMoprr3upteMara c$nHocr

crtc.rr€, B rc,ro e Eu,qe o6crcrrenosa

Ha

akuBa e paBna

ra He e 1.kr. llp,eya ce. \e ca Hdrrrc
ocraB{H. oonHocr e Har I0% or cronHocma Ha
roBa

ocmEqHa cronnocr.
IIMC.
I{oMnaaMra trpmdM irEeeq M(or Ea NoprBauu 3a Ecrm r!yn. IIMC. Cpo*oBne rd
npu.uo6rBatse Ha

s

opr,r,paHc sa I,IMC caonpeftreH, no

rpy{u llMC M(m crerBa:

. Iloro6peHm Blpxy 3eMrE l0rcn,o(l20Meceua)
. C.pau , (oHopykur, 25 rcn,E, (1100 ueft{a)
r Murs! , o6opllBase 3.33 mlxw (40 M.cera)
. CloplxelM - 25 rcnnnn {1100 Mecoua)
. TpaHcnoprHn cpercBa, 6ei
rcrnHtr(120 Meceua)
"BrcMo6xnr*10
TpaHcnopmn cpercra, komo
ca uroMo6mr-4 rcak!, {48 Meceua)
' (oMnmpHarexHrka
2 tul8, (2a Meceua)
',
OtuaBex,IaEe x rpanH, anDu 6.67 rc;l,tr, (80 Me€ua)
' Apyr, IICM - 6.67 .o.qnH, (80 Meceqa)

XoMnaFUra qaq(crrBa rMop$3a(m

or

Meceu.1,

ryeycmHoBr.a

oelsaq

B6sex!
Mecerra,

dr aNopruj{pycMu,

Mecela Ha

Ha aMoprBaurx

or

I,IMC.

B konm avopB3trpyeM@r IiMC e
BBereHoryno4e6a. KoMn Mrpa3pa6orBrrcrureH aMoprEau,oE€s mas3aaMoprrrrpyeMme tlMC, KoMnasuflaBe fipo ex,
,mmt u cpokoBft sd tuoprmaum Ha 3oapelme llMC. ocB.s B cnyclrre Ha kaeecB€xo no/roopcHre Ha atr1lBare. c @ere ce
KoMnaE@ra

yaanxaBa cpo(a sa

rcasocMitr .e ysen4@a Mnauxrra.

He@nepuMhu aKhu,a

HeMarepxdMft axuB, c npBHaBar. roraro orrc@prr qa re(uHxurlm n (prep',rc 3a npBka!.He Ha xcra!spna,Hn a(r,B
cnope! ycnoBlrra Ha MCCI6 , ca cac crcfiloo psHa d(
ronHocreH npal o xpnjrauaHc Ha a&nBn,
xatu HerareprueH aK B. onPenem .e M,EnMaeH eorsofts npa. 3a DpBEaslHe Ha ax B, mro HcMarepnarH, or 500 neBa
KoMmHwraBqoBBa Morena Ha,relara na ryrnobmatse q nocreABturra oueqka Ha HeMareprarorc amxBr.
O6eJuenmr! sa HeMarepnuHrre ahE, ft ocuecDrsa no peaa , yc,oB@ra Ha MCC36. Ilo.xelsatrroc pasxojx no aeMarep dcs

Pdtrod"

nodanpNaae udpla n.xttp pctodu-TojaB tpsxoa" B6rcraHoslsar rekyuard ed em,B locr Ha m,Ba. no,rnlpxar
rcrcBom c6oo,Htre um EpaBa Blpxy serc ! Ap.. T. Ee Bolrr ro npeB,uaBaHe m nomrre olam,Ba sar nlpBosaqarno ryBHamre
Orqmaa ce kam ftryur psxo&. T!k,.a p-xon, ca: ra non!6pxase Ea nare{". 6@MeH, tr Eprcncr! Mapx,. n,qerr,_
parpeumerqn , ryy.u 6c cpo( !o en@ oBftE nep,o!
kcrroararr,"i 3a trouropHo ranocBaHe Ha
npeycraHoBeH, nenHocri ra o6reeHrei ra peMaMa @u npoMouE; 1a peop.aHmauuri ra npeMecruaHc qa ko ranMra nru {ac1or

ne,r ra

npclo$oErBlue,. nenlomj

3a HoEU

nrlleflr,, pa3peu!rensx clc

cpox

!o entrq orceeH nepm;li3a rHo.!

*-:l--""::l"r::,T1!:yl:::"-::i:':::4*r-'3:u:!:_Hiltll:oMail@vcmHoBeMDcranxaprHaerreraiBHocr
norcneHrrr!

qa

crpar! uH

I

5

, 20 nFff1aun, b.r Depri,rntra

q

acr

o

! 4,rHarcoBnr

omr

9
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,

u or napBoHaceHo orctseHara cBHraprsa
Mmy8enuqeHreHa cmnrccnrHa6arrcd
ryaBn. Iloro6peHrerc * aMoprmnpa c Mmra !a eoprBauu, c (oiro ce a{oprrc,pa 6a3,ctsnxr neMarep,arcu axr@. C'posr na
ccmBoaHara aMopn3au!, sa EoED EeMareP@es amB e paeH Ha 6po3 Ha veceume. xorrc ocraBlr no nlnmrc aMoprB@ase
sa6a3!ck,, amb, a eo no.ao6p€Hrem Bo.ux tr !o 3HrctrrrEo yEemaBase Ea cpom Ha noneHo BnoBBaHe Ha 6a3trcflM amrB.
arHorc aMoprBrpaHe ,a 6a3
rorala cpo6r Hd cceftBonHa tuopfBarr@ e pse! ka M
mmrtsrftru!ft Me@ui sa yBerrqeEqero Ha cpoka ua nonem mnoBBaHe. He cc npu3mBa 3a HeMareprancH anrB qono6pcH e,
xoao e m! onperereH!, cmnEooets npar 3a HeMarprufln amm!.
fpym HeMarepndln ao,Bx: Ilpo,cym @ pa8oiisa aenEoo. flpaa B]pxy ,merexrymna co6cmenocr. llpo.paMn, npolyrtr.
rhaBa B6pxy,tslyclp dEa co6oBeEoo (Eanp&ep DproBcx, rapkn, eropc(tr trpa8a EprcBcxn Ha,McHo.aBr', py6p{x, tr
Blarnck, npaBa,,trueBr tr opascaIu.
fuyM seMareprdqq a(mB o,a8r,,Mep xoHqcc,ono npaB.i rextso,orn{ts,
Pal\adu 3a noao6peHre

-

eocm@rcosa annBa. T$, pa3ioaq

'qo

cailair

tsoB EeMarepndeE

am6

"armn),

o nonuhuka teMepta, ua@ubu
tla aMoprB,paHe noanexar leMa.epruHm aEB, c orlaHrqeH f,oreieH xrBor. KoMnaHlrra ryhe a oorBqka cm[Hoc1or
sqcx! rcMarep,uH, am@, B pa3Mep Ha 0 (Erna) ,e84 r.€. tuopr r{PreNara ctunHocr Ha tuxBa e paBHd ua onerHam cronHocl

,duopnu?a4uoi

Ha ax03a, ocBeH E cnyearN. B xom ca Hu ue o6cmrrercDa roBa.ua se e En. Ilpqc a (. cc ca tsan,,rc o6cro!rercrua
M ocraftcm cronrocf. korafo,scrcremm oda6cHa.ronkoe e m,q l0%ol crcnmcra Ea prro6lBaBe !a I4MC.

3a

uauc'c

I{oMmqura rpuara nxueeq Mercn sa aMopm3auu{ 3a rclM r}ym EMarepranD ara@, Cpo(oBcrc aa aMoprr3trpauc
IIeMaEp, HnE dmuBn ctonpeaereHr no rpyn, HeMarepndD, am,s, xarao c,€aBa:
. Ilpo4ynn orpa8ofiHarefiHocr - 6.67 rorxEtr (80 Meceu!)

Ha

. tlpasaE6pxy ereieftyeHa co6cce{od- 6.67 rc!,H, (80 M.ccua)
. t1por?.MH, nporr otr 2 rc.urH, (24 Meceqa)
' IIp@a Bapxy rq.!rcr!,um coftBeEocr (sanprMep GpFBcM Mapkrj aropcx npaBa, rup.obcku Ha{ eHoE.H6, py6pxM
x rc.uarercM npua. ,uueB! r opaHeatu, mreHu) 6.67 rcIls! (80 Meceq.)
. IpyD kMar!!d(!ah,r! (Emp,Ma rcnuec,oEM npaBd. rerno,orcs, npaBa) 6 67 rcnno (80 Ncccua)
. 3a neMarpreH( akrmr! np, korm Bqe.rByBa flpam o.prx,ceoe :Ja cpom tra noBBaHe I 0oho/rnBmxrc sa @aBHoro

o.paHrqeEne, so He rcBeqe m 30%.
KoMna@,ratsac,cn,Ba aMope3aun, or ueceua,.nerBan

.mxB. xoMnasura
HeMarepnuets amB

rPeycraHoBrBa

e BBeae s

Ha

oaraurc Ha aMoprr3lpyevu HeMaEpuues
aMoprB.ux, or Meceua, cne/rBaq Meceu.. B rcntu dropD3lpyeM{,r

or ynorpe6a.

Kovnatssra paspaooBa @nques a opmauuoqets nraH 3a aNoprtr3upyeMrre HeMarep
kovnatsura He npoMeE Mercame ! cpokoBere ua aMoprBaun, Ea sa8aleEure EeMarepuaxHu akrmr. ocseH B
sro*Ho mlo6p4rem.mE,r, c rcerc eyaMxadcpom na.oaEoom, ce F

crlc.kt k

OoeuetKa xa a@aaa

I(oMna!,,E np@ara MCC36

3a o6olletra u BBcmmBrBaHe Ha o6euetsra Ha: IIMC. HeMarpmrHq
clBMecrs, npertrpMfM. ocraHdme ormrccu an@x. Mrbc{En8o !*M!B tro BpmBcM cxeix,j
BrMaHu, no nPeaocroetstr laeM4 lpyM olHascGu akruBn e o64ueH,Bar no pera Hd MCC39. IlpBepnara 3a o6crlcRa ,
ese6rydEdm o6eiqeAka M ahrBdr e !3Blpma uelrlx u epd sa onerHrr neptroi $M laram Ha c6crasrHe Ha rc.qnutsm
qe Ee caHuxuelcroBrr3ao6suetskamam&Bnt. o6elqeHM rc ce xpaB,. rleca Hannuc yuoBu
d,rHatscoBoner. np!rcnoretsrq
3a 3arr6a or o68uetsm utr BsmakoB,Bane Ha {ry6a or o6e3ue*q
Moryr((E&raHcoBa mnHom
B63cmHoBxMa monHocr),6uaHcoB. crcnkod) < l0%.

,lluepqx, acoumpaEs

Ilpadq nea.noeau

tr

dapqut

npelnphrnero rydara np,
I1prxolm or npanEncneEu AapeHm

a

ce

npelcraBr

B

flpaBrercBes, AapeBU cnope! MCC20

Onem3aroxolkre ms npnxo!tror

l])"HaHctrpanM

fipoenuu, ldoa|u ndcrdu u luo.Ha oxnusu
Orc,raHerc HanpoB8"rre, ycroBmE nacm!, ycroBHrE akrrB( @ o6urecrBrEa m pexa x j/cnoBura

lfi6e.huttuoHnu uronu
np, oE,mtre Ha,EecBu(otsHnrc ,Morn ce ryimmr tr3nckBaHum

Ha MCC40.

rra

MCCI7.

KoMx.Hmra np,rraBa,xBccrrurcHeH xMor,

I re ,, npmexeana c rren ntrmcpo{Ho yDerlcdaHc Ha .miHocm Ha kanrrd4 a He ! uerr rpJrrurpocsa nponaxoa B xoxa
Hs 06RanHara nerHocr
r reM,, np,rexaaHara rconpenen€so nosa.rorrueM 6a
I crrara, rymexdaua (u( ftpxaHa Ha oxdalco3 jB,r) n nldneHa no elxn,,r troscq.oneparrBHx nBnHm
r cr!a/r4 rcrro He ce non3Ba Ho ce np{rxa8a, r. !a 6}!e oraa.qeHa no entr, n, noBeqc on.pa uHu r ruHra
r cryara, rcrrc e B npouec Ha B.paxaase n ]! korlD e onpeleneno. {e B 6aleure ure c
norcn.nH,ra

o

crpaou" I5 '

20

nFrcr au$

ur

trcparcrHa lacr or ('r Baxcotr!,

oncl
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KoMnlHhra 86trp. Morrera Ha .npalelr !a crciiEocr 3a nocneAllnra oqelka Ha nHBecrtr(roDurre {!orr. O6lkHoBeHo
,HBecrrutroEHrf uMor ce oop€aem or cepDoDurpaH oueHxrr. Iocxe;rBauHc psxoff no

cnpaBeantssara cronHom tsa

.

P'3xolr i&

peMoHr.

To, 3rr paxoa! rlicmnoqsar

r.xyuBra eoem"BHod fla ,Mora. Tc Hc Borrr

!a

;1o npesuuasaxe

onmar ce kam rekyq.paxo!,.
Pa3xor, 3a noAo6pe!,e M ,Nora. Tetr psxo,q, Eo!ff m 61aeq,
u,
"apsoxacarHo
oueHeHaE d&HlaprBa e+enmrcq m !Moa. Te{ paxo,{, ctsAasar
xMor karo yBer {etrxe na
cronsocma sa 6aucHu kMol !e ce npaBn. tlaq,Er
o(eAka Ha nolo6peBero
nomnre or wora sar nrpsoHaceko npx3sanre.

r

nsBeouuioHR, trMoi. He

e

npBBBa ra ,mecflqnores lMor troro6peHre. koem

e,o!

onp€leneH

q

crcnHooeH npar

3a

I{MC

(oMnasura nprnm MCC4I 3a onxEHe ka 6no,omH,re
oq€8xBauerc sa 6ronoMcHnre NrBtr !a cmBa no cnpasernxBa cDnHom, HaMdeHa c

a npoay(um. (oMnaHMD onperlen,
p rnnn Hr ctrcneHrre pa3xo np,

np<fBs

opomx64 ero aNoprrcauu

moloorlaB.fi"t rlanH, rirc*aeox, 3a (o m s 6!!eqe ce ocaEa !a rroaoorlasar ce or{mar kato p.rxo!tr 3a np{rooxBaHe
M AHrcryadH, MatpndE, m@q ro MoMeEra, B kolno 3anocurr na trnoloorraar. Or cronmcrd Ha xcuorou(a,aurnru
rpaiiH( HacaxneH,, ce B8artra cronHocna Ha nprm6mara npe3 ncpro/ra
cxa ryo.uyrutrr.

He

Henno.uoor.uaaurrc r?anH! Hacax{eHe, ra komo s

3 npouec fla cara.B.He ao

M

66!e

aBarce orcnrar Mro _lurcrpanHu rkrrBx
ekcmoaElrfir. KoMnaH,,ra orcflra 6xomMcrrE axfrB" B cnelHnre

30

pocneaue9bdctua: rcpr, ipafiH, n,onooraaaurr HacaxleHM, rlaflse

3a

mqanto@Acngo| xaD Aerkyrufi a(mBd - npoly mnBHtr xnDorur, po!trr,cx,{p.nponynmtsr) xxBoia!. pa6orH, xmorHr
re(yurtr anxBr:M_!a!! xnerE", x,@rs{ say.orDaHe.

lenrolonleaUr, sacercHrr,

s xpouec Ha

,j.paxrrarc.

u xaro

Hene^tutl oMt6u, dip*atu 3a hpodowqa
KoMlaHMra oNnm
axrrB!. AapxM, 1a npomx6a no rc-srcnm or SeaHcoBara
.mnHo.r, HaMarHa c"erer.rruse
paxoAm 3a npo,qax6ara.

& oonHoc

ctrpaBcrnrBara

np8krDa reqn pa3xor or o6erueH@.
ako HoEam cnpseurBa cronrocr. HaMdeEa c paxolme 3a ryo.uuoa e m-Hrcka o1 Ef,rarcouaE croiHofl. Ilpn nocneaBauF
oleMBare xoMnaanxra npBsaBa rrryu npdoa or o6parso nporBneHue Ha o6BqeHx,. Ho no pa3Mepa Hi k) yrarGr0r pBxor or
npe,uolHn o6erueM,, arc Eanas@Bara cmnlocr e no-x,c ka or loBara cnpaselrxM .ronflocr. saManesa c p.loanr 3a npore6a.
AMoprnr,pyeMm rcreryqramr, knacrfuunpaM xaro rlpxmr !a npo,mx6a !e ce eoprBrpar.

IIp,

l8secrcu6nHauxme

nocreABanro oqeH,Bare xoMnasxrm

peAa Ha MCOO3. KoMnaHmE nprmra

Mqrla !a noqnrara npn orexrase

Ha

6BHeckoM6lHaqln, xomro. trpruo6rBau. Ilptrraxerc Fa MmAa Ha mkyn{ara.@a or,qarara Ha lp@d6,uaFe. eorrc e Aamrri,
Ha rcfiro npnao6HBaurur eoexrsHo mrycsa (oE on tsar np(Io66aHn,.IIp, @cranHo npr/ro6xBdnc ra3u nara o6kaoBeHo e
cie! rlrur fla rcemnsam paMrHa. crei mpBoqasumro flpBHaBue, penyraqq,ra ce oreha no qeua Ha opruo6aBase v,riyc
HarlynaH,re 3ary6x or o6BueHka. (oHcorr&patstr oxB
a kHlecrnu,mc B raurepH, npeDp"r{r.

&HconurpaHerc m oudkcnE
!o pe.ua
lpe.rapurxe ce orqflmi no ueHa M npuro6uBase (.e6ecronsocr).

, tcnosBrr

na MCC27. LHBecrlu,mc u .iluepHtr

.r o,EaH
m xBectru,uft B a.oxuxpaHu npe!npx,r!, no ueHa Ha xp4ra6,Base
(ce6coonmo). Komr rcMnaHura BrcrB, koH.o,,!,ps d,xHascos o.,er c acoux@aHo nperl,,pnxrse. uHBecrxurme B
eouxrpafloro ryennp,rrrc
Moona Ha co6cneHx,
B npejBH0eHxr B Mcc28.trap.ll cnycatr.
I,lHBecruxxre B cBMedM npeffpurre ce on6ar no ueHa Ea nprno66aHc (ce6e.rcnBo.1).
B ,H.(,Br,rydn6

@qaatcoou uu.hplaenw u doroda tu aRaB
I{oMU.HMra npruam pela , ycioBmra Ha MCC32 3d onoDecrrsaEe
oemncoBnE !HcrDyMem!.
KoMnaH@ra uacno,uqa onlarcoB,re arr{Btr B cnelts!re rpyn!:

r

.

I

I

npelcraB,s€

{

MCC39 ra lp6HlBaHe

OrHascoB, eDBn,

onmrsx no ctrpaernDa crcrlocr E necafara !tu rr_v6ara rlpxaH, ra ,Lpr)B He .rcBa ca
4me@u amux, rcm a sarrneHU. uer roiycdd,e sa neca6a 01{panocpolHx kone6!H,, u \cH,r€, Namo u raN,ua
a$,Bn. (om ca qao or noproen, c nolo6Ho np€aHsHaseMe

O"HancoB( eruBr, orcnmH, no cnpselqrBa cronHocr B necu6ara ux 3ar)Oara (omo He c! /rBpx!H" ra rbprlBarc. Ho
cnpsesnBa caonsocr
xarutaoBs mopyMeHr{, korrc MMar xorxpaEa raapna uem Ea akrnBeH na3.p , c{xro cnp.8eljxsa cronHocr He MUAe
.ua ce mMep! rilexnro

L,,cnen,,ra xa crpaHxu I5 - 20 npcxcrseirsar kpsnc,B!

cN or ilu,ormrx o'{1

ll

2t5
KOI

lll

XOLIIUTC AI

CIIETOBOl1II NO-TII,ITT'IiA

(I)]TU/:IJ PAH MI,X:-IIIJH[II O}ITIAIICOB OTq[T NM

0i.2022

(uPo,lLilxEaIE)

r
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onpele,,eMo nrauraHe { olkcrpas mnex, 3a xo(
,Ma ,cHotu ,aMepcHtrc tr slsvoxHoo :ra xapx, .1o
lamnBatse Ha raaex. Tyk ae ceoE@aramrBrrq !6pxe, mBpryBdne.
(pea,r( x BeMaHn, - Braq.pyna norE4ar ornycHarxr
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.

OaEascoB, nac,B,.

.

@,sarcoBn

'

trem('
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.trLpxaHn .qo Hac6DBatse @n.rex-ioMmdi mrc@,mqMc0 rcupaHo maorpererxeMo nnauane
orcmaHq no

o,xancoBq nac,sn.
u d,kcryaH narex,3a
ce

. Kperm BseMuu
r

konro

o1{nnr, nacuBrt, abpxaru
B

epeHrc n
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3a

nonyee
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IlpnHdBaHe.

s63Momoc,mrbpxts !o

nmftm

c

tsa

larex. Tyk

se
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oueH tu

,.q
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neD,
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x-
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MctueM

@H.ype&rxe

nocryaBeunBa

tro

edem",minM

Noprskpara

vm4

Ha

E)

oolher

cpel

.offiBMn irxa

,40,060 pu 3d c hlpo unencmao

(oMmHmra rpDlm MCCI L

l(oMneura,p,e a nm Mem.( 3a orpe,r#He emna Ha seapueHocr N.rojrar, np! koitm ce ryasn
caoryouestre m c&m or paxolme no aorcBopaj E p@eq! 3a msrpuetsara !o MoMeEra pa6ora EM o6rqo trperBrleHrr
paxoAr ro lorcEopa. O6n(HoErc pa3Neplr Ha o6uro nper8xletsar p.rxoln no aoroBopa c. otrpe.ueff or rxHtreecs .neu(u,cr
flprxo!re no aotuBopd.e trpEsaBar Ha 6s6 Ha Memr H. npoue@ Ea idapuetrocr.
KoMmHura orsxr nBxHrcBme lorcBop! no pcla Ea MCCl7. ,rIE!troB,E nrallratsm oo oneparqseH xBrHr ce np8ssar (aro
paxor/npmor no nrHenHu Mero! 3a uenm .pox Ea,r3nHrcBB lorcBop. np, nBntsrcsn xo.oBop, 3a o epar
ryarr@H nepron! ryrxor/paxo.E ce ryBBsfla no nslerkn, Meror 3a u€nu neprcr Ha rorcsops. Jlopx I s nep{olme. npe} rcrm

Aahb4t ,a ,ea@6atu
OnperenrHes sa

ladaqHre

ram{tsme BpeMesH,

,

trocrorHH,

parr,o

ce

ocbq.c,ulBa ro p€la

ycnoBqxraM MCCl2.

.y
upoBepkam

rpedx@ ce onmar no p€ra m MCC8. flon rpeuM ce ps6lpa
4 xo,rc e no-rcrrva or 0.8 % or BaratscoBom cncro 3a
m.umara sa .peuxam, Ho ne no Muxa or 500 ,eBa.
puaraqc Ea rytrBu(rxre ra orc,rec
Ha rpeum ce nps,3a scrxa rpeuM nooraefio, Em eniacrBerc 3a rpnorre n
apr rc3BorrEa
nernpar e Br3Moxso DpoBepki€ !a
aa
,p@, 3a serryaHara cyMa- BctrcM cqeroBo!ts! .peur( xomo rc @rcBaprr Ha

ft

e

$repnxre

3a

pdxo!

rlerka.e ors,rar rye reryurB orqeftBnepnor (am rcifnr, rprxor,,

putunt q poMnu ,a

6bnet4a

Ilprxolrt, pdo,q,E
trpa. 3a npBHaEaHe e
EnmrpanHu akrrBn

3a

pBxo,]tr3.,qenHocrra.

a.produ

6ueun nepson!

ce

npBHsar

3a

€kBa...Mo rc.arc caoiHocm,M

e tran o,penenetsr,

mnHooren

am6r. Ako clDnrccna ,M e no! onp€aene0, cronsocreH npa. 3a npmHasatse m
npaollE , palolmc aa 66reu{ neprcar ce ,prcHaBar 3a rkyrr, ry,xo! tr pa!xor!.

Eipkha oh apoaesune

ra,rcrpariEtr

o

ot&enknme

^!p.ooe
OykuroEuHara BaryD e 6urapck@ nes.
B&Irr&a * flpe.qqurre m okmrccm oFcrc 6armpc(s nes. (oMnaMrm mc,ra
,d,ema or npoMrra fla Da-ryrHtrre (ypcoe no p€la ra MCC21. I6Mndr,,E orcHrBa napr{Hrre no3n(m Ha ! ,yr
mcb, no uempues qpc Ea Sdrdpcxa sapoasa 6aHka trrM rpd Ha Bcerr
dyrcH slpc xlM ll
A€(eNBpq sa chDerHaB rc!!E.

IIpeff cleaBxsero

l'nHe@ onm koMmtrura BsEpuBa mBemap6auM
lrtBemap8aqlrra ce o6urecB,Ea {pca rcMrcB. Hasmsesa @c sanoBe! tsa pakoBoncrBoro Ha xoMnaHu!,a x
nporokon 01 ruBeEap6aun .

ce

foryveHrrp!

c

Aoronu Ba Mp.oruo

IIo pera

qa

MCCIg koNno,,ma npBHsa paixorx or seBnonrBats! qarpynsa[, ce (oMtreHcry)eM! ottr]ux, KhM r{rara !a
D o6paB, nporBneqM npe cloftetuaE roruHa. Kpakocpocqme .uoxo!! ce
QnrHaBar nM (pa! Ha
Mece{a,]a rciiro ce oBac, ,3B6pue!m m nepcoHuarpyr,

rcrnu0, oxmrcG o{er

flpmqaBaHelo H. npmolme or renHocra sa lry*e.rBfto ce o.Bnre.rBfta no pela n r.ros,lra na: MCC r I lorcsopu ra
cr!o,En.mo, MCCIT n6,Hr.MCCI8 nprxoln.MCC20 CcetuBolso ontrEHe Ea nps,rencrreH, &pen,, I onoBecuBanc
Ha np@

menoBeHa noMoutr.

Ilo{cneswD ra o?dxsur

I5 -

20

I

pe;r r8n,

Rar Hepe.rcnaa

c

acr

or rD"HaHcos'

oscr
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(rPojILJ?tiEEll

E)

puadu oh hpodN6d dd cnoru u npodrk4e KoMnN \ra peuBrpa npnol, or npoaa{5a sa .tu{, , npoly(ilr,. KoMnaE{rra
npcsaBa ,P4onure m trpore6a Ha cDM x npoAykrre, komb ca dmn"eH( yc,osn,ra Ha nap. 14 or MCC I 8.
Dptoau oh ycntpu. KoMna{\ra p@Brpa npcoln or ycrtrr. npBHdaqo sa np6ola or ycny ce BB6pus! Ha 6am sa erana
s4 la6pDedod na cAerMra , trpr ycroBre, ee pBymral m clerkafa Moxe !d 66!e H
Bcnqkx ycroB(r H, nap.20 or MCC I E. KoMrasMra ry eMa Memra Ha npe.ftn Ha ,3epuesara pa6ora, xar Meior ra onpelem Hc
Ha emna HaraBapreHoq sa creftam no omoueHre rpBmBaEe tsa np6o! 6ycrqrn m pe/]atsa MCCI8. Xomro pnymacr or

cAerMm 3a BepuBdE !a ycnyru He Moxe HaaexrHo aa 6a!e ouereH. Ho e B!3MoxHo sanpaBesme no crenMrd pa o!, na ft
sarcmHoB,r! np4orsr ce spBsaEa 3 paMepa Ha HmpseE,r pdqoa,, rcmo Mo.ar ra ce 3a3cmtsoBrr. Kodro pqyrm4r or
crermD 3a B8!p@8ue sa ycryM He Moxe ra 6bqe HaleeHo ofHeH , e BeposrHo H0nprseHrr pa3xon" na Ee 6t,ar
BBctdoBeH4 lpaoa rc ce npBsaa, a saspoesme paxoa! ce nprcsasar 3a re^au( Komrc eqe He GureoBysar Herc&rq
omocso pe3yn@ra or cler@ra 3a BB6puBee Ha ycrytuj EpNolar ce trp6saEa Teryume tr as.HcoBrre nnd!an,, or uueHrme
*e.a np(oa arc rc.a s8rlre rymeprre 3a ryBHe.re,a np,xola or BBrpuos reycrym.

llpwodu on aBeu llpqoulre

orn{8,

ce

dp6H.Bar. rxo caEGnsem ycnoBrma Hanap.29orMCCIE tr !o pera M nap.30 ot

MCClE.

Ilpaod
nap

l0

oh dtBde nu. Ilpwoa,m or nrBtrIeErn @ npBEaBaa ano ca

BNqets, yqoskra

Ea nap.29

or MCC

I8

!

,io peaa na

or MCCl8.

Komrc npsrer@eMft .qapes6 (d,!*ascrpaHxr) ca cBap3aH, . aMopn3 trpycM anua npnxoaa, ce
flp6Ha3a nponoPrriosuso M Haqrcrerde aropm3arutr ! qMlnar BHm EdancoBtr cmnEocrn. Koraro npas,rtncrBesom
lapeqre e cBrp3uo c HeeoprBnpeyM M,B i clurecDyBar ydoBb 3a onpene,en sepnon or 8peMe. seBnlnHer

Ilptodu oh bwa|cupapD.

Borr ro 8pluaHe @

oe.H.,peqo! npnoltr or

neprora sa BcrfleHxe

Ha

ycnoBnr4

a

rcErc

He ca

o"sasckpMero .e ryEsaBa npompuoHdrHo (a ,rsbpucH'ru pajxo!,
sduue ycroBnrj ,puxororr ce nr3HaEa B rkyurB nep oa

Pa3xo,ur ro 3aevk, korlo ca npr(o cBap3aH, c np,no6,luerc, ryoxBo.qcrorc

m,

3a

63naBaHero H. o1tutrap,u tsa ycnoBrrD

raMramrpe B crcnEoda My, Bcee odaltr, psxor! no 3reM! ce oE,rar Ekyrro kals psxox 3a nepuo,4a.
OrroBaprur E ycnoBrrr. akr6 e axm,3a rcnro @ BrcxBa3sacrereH neproA oi BpeMe ia np6exraHero M, s ynmpe6! rm
npolm6a Axr6!. koqm nptr npulo6meem cs ca ro@E{ !a BmruBar npelBa3saceuerc c, M, c. lp,rcneq, ja nporM6.
rc ca orrcBaprlrn Aa y.noBuB &mr. I(emmuBtrpasmo Ea pdorme no 3&Ma ce npekp.r,sa. mraro sctre$ renHocr,,
dm,B ce

seo6xorw(

Ilpo
3a

3a

nolmB,Herc

qua na cseroBorHru

Ha

oroEaprluD !a ycnosum amrB m npeAskxra,rara M, ynorpe6a sn! nponax6a

na crpaHruu

Bn6nEHn.

ndurtrxa

rcpnom 01.01.2022 r. - 31.01.2022 c

tlorc8er!,ra

ca

l5

He e

npa.eHa npoM

- 20 npencraBDsar

{eps,lcnm

sq r,bmarcss

orqca

l4
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KLM 1t.m.2022

6 UrEeoll,our

AxE.MrE

rMom

Er ,IuB..rtrq,otrBE

E.MEcou, .aotood

ylsF.Ef,,
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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т.4, буква „а“ от
НАРЕДБА № 2 относно обстоятелства, настъпили през първо тримесечие
на консолидирана основа

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През първо тримесечие на 2022г. 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 първо тримесечие на 2022г. няма открито производство по
несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
През отчетното първо тримесечие на 2022г. не са сключвани съществени сделки.
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 първо тримесечие на 2022г. 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 собствения капитал 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 първо тримесечие на 2022г. 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 13.05.2022г., 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 26.02.2022 г. и от
18.03.2022 г. на съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД.

гр. София
30.05.2022 г.

…………………
Венцислав Давидофф

