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ИНФОРМАЦИЯ 
във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от  

Наредба №2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 

разкриването на информация („Наредба №2 / 2003 г.”) 

Списък на факти и обстоятелства за периода 01.01 – 31.03.2019 г.,  

съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №9 от Наредба №2 / 2003 г.  

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Адванс Екуити 
Холдинг” АД: 

Към 31.03.2019 г. няма лица, притежаващи над 50% от гласовете в Общото 
събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. 

Към 31.03.2019 г. няма лица, които да упражняват контрол в публичното 
дружество по смисъла на ЗППЦК.  

Акционери, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание на 
„Адванс Екуити Холдинг” АД са физически и юридически лица, както следва:  

 

Наименование на акционер 
Брой права 

на глас 

% от  

права на 

глас 

„Карол Инвестмънт"  ЕАД 6 162 500 17,14% 

Yarkon Associate LLC 1 940 098 5,40% 

„Карол Финанс“ ЕООД 1 921 700 5,35% 

„Карол“ АД 1 815 562 5,05% 

Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и 

партньори” 
1 796 200 5,00% 

„Интерсервиз Узунови” АД 1 797 500 5,00% 

Други  20 512 032 57,06% 

ОБЩО  права на глас: 35 945 592 100,00% 
 

Едноличен собственик на капитала на дружеството „Карол Инвестмънт“ ЕAД е 

„Карол Финанс“ ЕООД, притежавано еднолично от г-н Станимир Каролев. Като 
мажоритарен акционер в „Карол“ АД – г-н Станимир Маринов Каролев, чрез 

участието си в капитала на други две дружества – УД „Карол Капитал Мениджмънт” 
ЕАД и „НетТелКом” ЕООД, притежава към 31.03.2019 г. непряко общо 11 286 845 

броя права на глас, представляващи 31,39% от капитала на Дружеството, съответно 
31,39% от правата на глас. 

 

2.Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството 

или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, 
свързани с производството: 

С Решение №2013 по Дело №3549 по описа за 2015 г. на Софийски градски 

съд (СГС) от 17.10.2016 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество 
„Спиди Нет” АД с ЕИК:175319625 е обявено за неплатежоспособно и спрямо него 
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е открито производство по несъстоятелност по иск на „Тюрк Телеком 
Интернешънъл БГ” ЕООД за 24 хил.лв. С Решение №2086 от 29.11.2016 г., СГС 

обяви в несъстоятелност „Спиди Нет” АД. Решението е обжалвано от длъжника 
пред Софийски апелативен съд по отношение определянето на първоначалната 

дата на неплатежоспособността – 06.04.2014 г. 

„Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви в срок вземането си от „Спиди Нет” 

АД в пълния му размер, а именно – главница по инвестиционен заем в размер на 

926.6 хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 

хил. лв., или общо 1 106.2 хил. лв. 

По инициатива на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, с решение №301 от 
10.02.2017 г. Софийски градски съд (СГС) възобнови спряното производство по 

несъстоятелност на „Спиди Нет“ АД (дъщерно дружество на „Адванс Екуити 
Холдинг“ АД), като правомощията на органите на управление на дружеството са 

прекратени и е дадено начало на процеса по осребряване на имуществото му. 
На 20.11.2017 г. е назначен постоянен синдик на „Спиди Нет“ АД, а на 25 юни 

2018 г. е проведено събрание на кредиторите. 

На 20.04.2017 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД оспори по надлежния ред 

размера на приетото от временния синдик вземане от „Спиди Нет“ АД. С 
Определение №5460/19.09.2017 г., съдът остави без уважение възражението на 

„Адванс Екуити Холдинг“ АД и одобри окончателните списъци на приетите и 
неприетите вземания на кредиторите на „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/.  

Във връзка с отхвърленото възражение от страна на съда, на 04.10.2017 г. 

„Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви установителен иск по реда на чл. 694, ал. 
2, т. 1 от Търговския закон за признаване на претендираното вземане от страна 

на дружеството срещу „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/ в пълен размер. По 
делото като страна е привлечен постоянният синдик на дружеството в 

несъстоятелност и е изслушана и приета съдебно-счетоводната експертиза. На 
проведено на 10.04.2019 г. съдебно заседание съдът даде ход по същество и 

обяви делото за решаване. 

„Адванс Екуити Холдинг“ АД е акционер, притежаващ 82.3% от капитала 

на „Спиди Нет“ АД /в несъстоятелност/ с инвестиция в размер на 5 895 хил. 
лв., както и кредитор на това дружество със заем в размер на 926.6 хил.лв. и 

начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 хил. лв. 

Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Енерджи Ефект“ 

ЕАД, в качеството си на съдружник в консорцуим, избран за изпълнител по 
договор за „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за 

подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ 

ЕАД – Варна“ по проект на Община Варна „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, предяви частична искова претенция в размер на 1 000 хил. лв. пред 

Варненски окръжен съд срещу възложителя по договора за неизплатени в 
срок дължими суми. По предявения иск пред Окръжен съд Варна е образувано 

търговско дело №324/2017 г., по което са  допуснати до изслушване няколко 
съдебно-счетоводни и съдебно-технически експертизи, с цел установяване 
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наличието на надлежно изпълнени строително-монтажни работи и 
осчетоводяване на претендираните вземания. На проведено на 24.10.2018 г. 

съдебно заседание делото е обявено за решаване. С решение от 26.11.2018 
г. Варненски окръжен съд е приел, че консорциумът ДЗЗД „Енерджи Ефект - 

Супервайзер“ е изпълнил, а „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна“ е приел и 
дължи заплащане на всички  видове строително – монтажни и доставни работи 

по издадени, осчетоводени при ищеца и ответника и неплатени две фактури: 

№16/22.07.2016 г. и №20/01.10.2016 г. Наред с това обаче съдът е уважил и 
направено от насрещната страна възражение за прихващане с неустойка за 

забава поради неспазване от страна на изпълнителя на крайния срок за 
завършването на обекта и е отхвърлил частично предявените искове поради 

прихващане. Съдът е отхвърлил само частичната  претенция за 100 хил. лв. 
по фактура №21/22.12.2016 г., като неоснователна. „Енерджи Ефект“ ЕАД е 

обжалвало изцяло постановеното решение на Варненски окръжен съд пред 
Апелативен съд Варна, като оспорва отхвърлянето на една от частично 

предявените от него претенции и уважаване на възражението за прихващане 
на ответника от страна на първоинстанционния съд. Очаква се насрочване на 

първото заседание по въззивното производство пред Апелативен съд Варна. 

2. Сключване или изпълнение на съществени сделки: 

За периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД не е 
сключвало и не е изпълнявало съществени сделки, които водят или може 

основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или 
неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или 

печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и в пазарната цена 

на издадените акции от „Адванс Екуити Холдинг“ АД.  

3. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие: 

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и 

разваляне на договор за съвместно предприятие от „Адванс Екуити Холдинг” АД.  

4. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната: 

През отчетния период не е извършена промяна в одитора на дружеството. 
Дружеството се одитира от „Грант Торнтон” ООД (България) с Рег. №032.  

5. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, 
отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово 

дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на Дружеството: 

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или 
арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или 

негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на „Адванс Екуити Холдинг” АД. 
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6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от Емитента или негово дъщерно дружество: 

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на 

залог на дялови участия в търговски дружества от „Адванс Екуити Холдинг” АД. 

 

7. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат 
от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, 

да продадат или да продължат да притежават публично предлагани 
ценни книжа: 

Съгласно Устава на „Адванс Екуити Холдинг” АД, Дружеството е със срок на 

съществуване до 06.02.2020 г. 

 

8. Движение на цената на акциите на дружеството за периода 01.01.2019 г. 
– 31.03.2019 г. 

 

 

 

Настоящият документ е неразделна част от комплекта междинни финансови отчети 
на „Адванс Екуити Холдинг” АД на индивидуална база към 31.03.2019 г., съставен 
на 23.04.2019 г. 

         

 

Петър Керезов, 
    Изпълнителен директор на  

    „Адванс Екуити Холдинг”АД 
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