
„АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД 

Приложение № 11 
към чл. 32, ад. 1, т. 4 от Наредба №2 

Информация относно публичното дружество 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

,,АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД ЗА 2019 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО 

1. Структура на капитала u.a дру:жеството, вкл10чител110 �4енните книз,са, които 11е са 

допусиати до пrьрговия 11а регулираuия пазар в Република България или друга д1,р:жава 

чле11ка, с посочване на раз.лич11ите класове акции, nравата и задълз,ссенията, свързани с 

всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която състав.лява всеки отделеu 

клас.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД към 31.12 .2019 г. е следната: 

• Ивар Йоран Свенсон - 33.02 % от капитала

• Валери Петров Китев - 33.02 % от капитала

• Антон Ерокхине - 17.96 % от капитала

• Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала

• ИП Бета Корп АД - 0.00008% от капитала

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София" АД. 

Капиталът на дружеството е разпределен в 1 181 160 (един милион сто осемдесет и 
една хиляди сто и шестдесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с 
номинална стойност от 1 (един) лев всяка. 

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен 
депозитар" АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични 
свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, 
давани от всяка друга акция. 

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност. 

2. Ограиичеuия върху nрехвърляuето иа цеииите ,шиз,са, като ограиичеиия за

nритез,саваието иа цеиии кииз,са или иеобходшtост от получаваие иа одобрение от

друз,сеството и.ли друг акциоиер:

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им, без 
ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за 
сделки с безналични акции (ЗППЦК). 

3. Иuформация omuoc110 nрякото и uепрякото притежание ua 5 ua сто и.ли повече от

правата иа глас в Общото събраuие иа Друз,ссеството, включителио дa1t1tu за акциоuерите,

раз.мера ua дяловото им участие и uачииа, по който се притежават акциите.







8. избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;

9. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица;

пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на

акции , издадени от Дружеството и/ или други капиталови книжа на Дружеството

/включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват

капиталови книжа на Дружеството/;

1 О. Решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото 

събрание по силата на закона или на този Устав. 

1 О. Съществеии договори па дру:ж:сеството, които пораJ,сдат действие, измеият се шzи се 

прекратяват поради промяпа в коитрола иа друJ,сеството при осъществяваие иа 

задълJ1ссителпо търгово предлагапе, и последиците от тях, освеи в случаите когато 

разкриваието па тази информация Jl'tOJtce да причипи сериозии вреди на 

друJ1сеството; изключеиието по предходпото изречепие ие се пршzага в случаите, когато 

друJ1ссеството е длъJtсно да разкрие итформацията по силата на закона. 

Няма такива. 

11. Споразу111ения меJ,сду друJ,сесеството u управителните Jl'ty оргаuи шzи слуJ,сuтители за

изплащаие иа обезщетеиие при иапускапе шzи уволиение без правно основание шzи при 

прекратяване па трудовите правоотиошения по причииu, свързаии с търгово предлагане 

Такива не са известни.

rp. София, 18.03.2020 r.

Изпълнителни Директори: 
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