
 
  

   

   

ДО   

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР   

   

ДО   

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД   

   

                                 ДО  ОБЩЕСТВЕНОСТТА   

   

Правно основание: Член 37а, ал. 1 , т. 4 от Наредба № 2 относно 

представяне на уведомление за текущия етап на производството.   

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

   

       С вписване № 20200311153449 от 11.03.2020 г. на търговския регистър 

към Агенцията по вписванията е прекратена търговската дейност на „Адванс 

Екуити Холдинг“ АД и е обявена ликвидацията му, като за ликвидатор на 

дружеството е вписан г-н Борислав Витанов Петков.    

     За периода от вписване на ликвидацията в търговския регистър -      

11.03.2020 г. до 30.09.2021 г. са предприети следните действия:        

1. На 28.05.2020 г., с вписване № 20200528150239 в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията е вписана покана по чл. 267 от Търговския закон 

(ТЗ), с която ликвидаторът на Дружеството кани кредиторите в 6-месечен  

(шестмесечен) срок от обявяването й в търговския регистър  да предявят 

вземанията си;   

2. Извършено е оптимизиране на разходите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – 

в ликвидация;   

3. Извършено е проучване на активите на дъщерните дружества, с оглед 

търсене на възможности за реализация им на оптимална за Дружеството цена, 

както и е възложена и приета изготвена оценка от независим оценител на 

инвестициите и вземанията на дружеството към 31.12.2020 г.;  

4. На 20.11.2020 г. „Карол Финанс“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 

131421411, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1164, ул. 

„Златовръх“ № 1, е предявило вземане в размер на 6 855 883.01 лв., 

включващо главница и лихва по Договор за заем, сключен на 12.04.2012 г., 

ведно с всички анекси към него;  



 
5. С решение от 26.11.2020 г., ликвидаторът на „Адванс Екуити Холдинг“ АД 

(в ликвидация) е приел предявеното вземане;  

6. За периода от 11.03.2020 г. - 31.12.2020 г. дъщерното дружество „Ремусс“ 

ООД е погасило изцяло главницата по заема си с „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в 

ликвидация) – 1 764 хил. лв. и частично лихва в размер на 56 хил. лв.  

7. Също така за периода от 11.03.2020 г. – 31.12.2020 г.,  дъщерното 

дружество „Агро Тера Север“ ЕАД е погасило частично лихва в размер на 56 

хил. лева;  

8. За периода от 11.03.2020 г. – 31.12.2020 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД - 

в ликвидация, е погасило следните задължения към свързани лица, а именно:  

- „Карол Финанс“ ЕООД- частично главница по заем в размер на 1 582 

хил. лв.;   

- „Неттелком“ ЕООД- частично плащане на задължение в размер на 

100       хил. лв.;   

- „Карол“ АД- окончателно плащане на задължение в размер на 78 

хил.  

лв. Текущо през отчетния период са погасени и други по-малки суми към 

основни доставчици на дружеството във връзка с неговото обслужване по време 

на ликвидацията.   

Информация за тях е разкривана периодично, съгласно изискванията на 

Наредба № 2 от 17.09.2003 г.   

  

9. За периода от 01.01.2021 г. -30.06.2021 г. ликвидаторът е взел 

решение за:   

- Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация, ведно с 

всички приложения към него.   

 -Възложил е на ДВИ на Дружеството, незабавно след получаването на 

заверения счетоводен баланс при ликвидация незабавно  да предприеме всички 

действия по представянето му в Комисията за финансов надзор, оповестяването 

му на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия акциите на 

„Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, както и на обществеността чрез 

използваната от дружеството информационна агенция – Infostock.bg, 

включително чрез публикуването му на интернет страницата на дружеството - 

https://advancequity.bg. 

-  взел е решение за свикване на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на Дружеството за 30.06.2021 г., съответно за 15.07.2021 г., при 

липса на кворум. 

 

На 30.06.2021 г. е проведено редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД ( в ликвидация), на което са взети 

следните: 

- Приемане на заверен от регистрирано одиторско дружество годишен 

счетоводен баланс при ликвидация за 2020 г.; 

https://advancequity.bg/


 
- Доклад на Одитния комитет за 2020 г.; 

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; 

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност 

за дейността им от 01.01.2020 г. до 11.03.2020 г.; 

- Избор на регистриран одитор за 2021 г.; 

- Удължаване на първоначално определения двегодишен  срок на 

ликвидацията с 1 (една) година, считано до 11.03.2023 година.  

    

    

Борислав Витанов Петков   

   

Ликвидатор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в 

ликвидация       
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