
                                                                                                                               

 

“MОНБАТ” АД 
 

 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА 

ЗЛОУПОТРЕБА  ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА   

01.01.2017 – 30.06.2017  

През периода  ( 01.01.2017 – 30.06.2017 ) „Монбат“ АД е оповестило следната 

вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността: 

Дата 
Събитие 

25.01.2017  Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец Декември 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на  28 601  хил. лева, което представлява увеличение от 33.5 % в 

сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби 

през месец Декември  2015 г.  

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на 263 661 хил. лева, което представлява увеличение от 7.23 %  в 

сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2015 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец декември 2016 г. е 2 324  хил. лева преди 



                                                                                                                               

облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 141,8 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец декември 2015 г.   

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 

32 078  хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 26,9 % в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за 2015 г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец Декември 2016 г. EBITDA в размер на 3 837 хил. лева, което 

представлява увеличение от 111,1  % в сравнение  с постигнатото през месец 

Декември 2015 г.  

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 48 098  хил. лева, което 

представлява повишение от 24,4 % в сравнение  с  2015 г.  

30.01.2017 Монбат АД оповести тримесечен инвидивидуален отчет за четвъртото 

тримесечие на 2016 г. 

27.02.2017 Монбат АД оповести следната информация: 
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец януари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер 

на  25 098  хил. лева, което представлява увеличение от 18,70 % в сравнение 

с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец 

януари 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец януари 2017 г. е 2 986  хил. лева преди 

облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 13,80 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец януари 2016 г.   

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец януари 2017 г. EBITDA в размер на 4 230 хил. лева, което представлява 

увеличение от 11,40  % в сравнение  с постигнатото през месец януари 2016 

г. 

01.03.2017 Монбат АД оповести тримесечен консолидиран отчет за четвъртото 
тримесечие на 2016 г. 



                                                                                                                               

06.03.2017  Монбат АД оповести консолидирана прогноза за периода 2017 – 2021 г. 

27.03.2017 Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец февруари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на  26 627  хил. лева, което представлява увеличение от 28,9  % в 

сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби 

през месец февруари  2016  г.  

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 51 725 хил. лева, което 

представлява увеличение от 23,7 %  в сравнение с консолидираните нетни 

приходи от за същия период на 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец февруари 2017 г. е 2 498  хил. лева преди 

облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 7,1 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец февруари 2016 г.   

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 5484 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 3,20 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец февруари 2017 г. EBITDA в размер на 4 097 хил. лева, което 

представлява повишение от 7,3  % в сравнение  с постигнатото през месец 

февруари 2016 г.  

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 8 

327  хил. лева, което представлява повишение от 9,3 % в сравнение със 

същия период на 2016 г. 

30.03.2017  Монбат АД оповести годишен одитиран индивидуален отчет за 2016 г.  



                                                                                                                               

25.04.2017 Монбат АД оповести следната информация:  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец март 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

26 473  хил. лева, което представлява увеличение от 19,80  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март  

2016  г.  

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 78 198 хил. лева, което 

представлява увеличение от 22,40 %  в сравнение с консолидираните нетни 

приходи от за същия период на 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец март 2017 г. е 4 074  хил. лева преди облагане 

с данъци, което представлява повишение на печалбата с 19,60 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец март 2016 г.   

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 9 558 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 9.60 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец март 2017 г. EBITDA в размер на 5 574 хил. лева, което представлява 

повишение от 17,30  % в сравнение  с постигнатото през месец март 2016 г.  

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 13 

901  хил. лева, което представлява повишение от 12,4 % в сравнение със 

същия период на 2016 г. 

02.05.2017  Монбат АД  оповести тримесечен индивидуален отчет за първо 

тримесечие на 2017г. 

02.05.2017 Монбат АД оповести годишен одитиран консолидиран отчет към 

31.12.2016 г. 



                                                                                                                               

19.05.2017 Монбат АД оповести покана за свикване на Редовно общо събрание на 

акционерите и материали за общо събрание на акционерите за 

26.06.2017г.  

25.05.2017 Манбат АД оповести следната информация:  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец април 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

23 068  хил. лева, което представлява увеличение от 47,90  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец 

април 2016  г.  

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали 

консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 101 266  хил. лева, 

което представлява увеличение от 27,40 %  в сравнение с консолидираните 

нетни приходи от за същия период на 2016 г. 

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец април 2017 г. е 3 352  хил. лева преди облагане 

с данъци, което представлява повишение на печалбата с 220,20 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец април 2016 г.   

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали 

печалба преди облагане с данъци в размер на 12 910 хил. лева, което 

представлява увеличение на печалбата от 32.20 % в сравнение с 

реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия 

период на 2016 г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец април 2017 г. EBITDA в размер на 4 791 хил. лева, което представлява 

повишение от 107.10  % в сравнение  с постигнатото през месец април 2016 

г.  

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в 

размер на 18 692  хил. лева, което представлява повишение от 27,30 % в 

сравнение със същия период на 2016 г. 



                                                                                                                               

26.05.2017 Монбат АД оповести публикация на покана за свикване на Редовно общо 

събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 

за 26.06.2017г. 

30.05.2017 Монбат АД оповести тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие 

на 2017г. 

26.06.2017 Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец май 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

19 833  хил. лева, което представлява увеличение от 24,60  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 

2016  г.  

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 121 099  хил. лева, което 

представлява увеличение от 26,90 %  в сравнение с консолидираните нетни 

приходи от за същия период на 2016 г. 

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец май 2017 г. е 3 031  хил. лева преди облагане с 

данъци, което представлява повишение на печалбата с 12,60 %  в сравнение 

с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец 

май 2016 г.   

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 15 941 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 27,90 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец май 2017 г. EBITDA в размер на 4 454 хил. лева, което представлява 

повишение от 8,40  % в сравнение  с постигнатото през месец май 2016 г.  

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 23 

146  хил. лева, което представлява повишение от 23,20 % в сравнение със 



                                                                                                                               

същия период на 2016 г. 

26.06.2017 Монбат АД оповести следната информация:  

ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА МОНБАТ ПРИДОБИВА ДВЕ КОМПАНИИ ЗА 

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ В ГЕРМАНИЯ И ПЛАНИРА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В 

ЕДИН ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИДЕРИ НА ТОЗИ БЪРЗО 

РАЗВИВАЩ СЕ ПАЗАР 

Икономическата група Монбат придобива 100% от всички движими и 

недвижими активи на двете компании Gaia Akkumulatorenwerke GmbH (ГАЯ 

Акумулаторенверке ГмбХ) и EAS Germany GmbH (ЕАС Германия ГмбХ) и 

слива двете дружества в EAS Batteries GmbH (ЕАС Батерийс ГмбХ), базирана в 

Нордхаузен, Германия. Монбат ще капитализира съществуващите в двете 

слети дружества опит и експертни познания и умения в литиево-йонната 

област и ще се фокусира върху разширение на производствения капацитет и 

комерсиализиране на новоразработената клетъчна технология.  

Това придобиване ще донесе допълнителна диверсификация на групата 

Монбат и бележи навлизането й в литиево-йонния бизнес, който е базова 

технология за декарбонизация на стационарните и мобилните енергийни 

решения. Допълнително то е предпоставка за ново пазарно присъствие при 

високоенергийните литиево-йонни батерийни системи, базирано на сигурна 

и доказана LFP-клетъчна химия – уникален технологичен подход, предприет 

глобално от само едно друго голямо дружество. Тази технология позволява 

отговор на много нишови високоенергийни приложения и покрива 

изключително високите исиквания за сигурност и надеждност, изисквани 

при космическите и отбранителните приложения, в морския и в 

обществения транспорт.  

Монбат ще модернизира сградите в Нордхаузен, ще развие целия бизнес и 

допълнително ще разшири продажбите в Германия и съседните страни. 

Групата планира да инвестира над 5 милиона евро през следващите две 

години в ново модерно оборудване, както и да разшири екипа на новото 

дружество. Определеният за управляващ директор на EAS Batteries GmbH 

(ЕАС Батерийс ГмбХ), Михаел Дойтмайер (Michael Deutmeyer) коментира: 

“Монбат ни предоставя финансова стабилност и инвестиции в оборудване 

на модерно техническо равнище, от които EAS се нуждае, за да стане по-

конкурентна, увеличавайки качеството на продуктите и производствения си 

капацитет. Екипът в Нордхаузен има над двадесетгодишен опит в 

широкоформатните литиево-йонни клетки. Монбат има богат пазарен опит, 



                                                                                                                               

както и опит в масовото производство на висококачествени оловно-кисели 

батерии. Съчетанието на тези умения е идеалната основа за осъществяване 

на бизнес плана за развитие. Екипът на EAS е изключително благодарен за 

този нов шанс, както и за доверието в способностите му. Ние сме силно 

мотивирани да превърнем новите инвестиции в търговски успех!”  

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 

Монбат, Атанас Бобоков, заяви: “Това придобиване бележи навлизането на 

Монбат на германския пазар и същевременно е ангажимент към технология 

с потенциал да промени света. През последните две години анализирахме 

много възможности за по-нататъшен растеж на нашата група, но 

комбинацията от бившите компании Gaia (Гая) и EAS (ЕАС) е уникална, точно 

както е уникално и познанието на екипа. Монбат ще съживи и слее тези две 

компании в един цялостен бизнес процес - от технология, през 

производство до продажби. Ще развием бизнеса и ще разработим нови 

продукти с отличително качество. Ще изградим модерни технологии, които 

ще ни позволят да произвеждаме тези нови продукти в големи количества в 

полза на всички заинтересовани страни. EAS Batteries (ЕАС Батерийс) ще 

бъде и източник на енергия за Монбат и всички ние с вълнение очакваме да 

започнем работа!”  

Монбат АД е базиран в София производител на оловно-кисели 

акумулаторни батерии и една от най-големите български компании. Тя е 

регистрирана за търговия на Българска фондова борса-София АД в премуим 

сегмента на акции и е с пазарна капитализация от приблизително 230 

милиона евро. Монбат е основана през 1959 година, приватизирана е през 

1998 година и оттогава се превърна в най-големия производител на батерии 

в Източна Европа със заводи за производство и рециклиране в три различни 

държави в региона. Монбат изнася продукцията си в над 60 страни 

26.06.2017  Монбат АД оповести важните решения, приети на Общото събрание на 

акционерите на 26.06.2017:  

1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и 

консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността 

на дружеството през 2016 г., одитираните индивидуален и консолидиран 

годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. и одиторските 

доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с 

инвеститорите на МОНБАТ  АД през 2016 г. и доклада за дейността на 

одитния комитет за 2016 г. 



                                                                                                                               

2. Общото събрание на акционерите прие решение   Печалбата на 

дружеството след данъци, реализирана през 2016 г.  в размер на 18 102 

841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 

лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 

лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да 

получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 

депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овласти 

СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически 

действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително 

избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 

4. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав:  

Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан 

Карабинов. 

5.  Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  

регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на 

одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт 

Одит ООД  

6. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на 

дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на 

членовете на СД на МОНБАТ АД  в общ размер на до 500 000 лева, както и да 

разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в 

рамките на гласувания размер. 

7. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на 

дружеството 

29.06.2017 Монбат АД-София оповести протокол от общо събрание на акционерите 

проведено на 26.06.2017 г. 

29.06.2017 Монбат АД  представи уведомление за паричен дивидент: 

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на 

дружеството проведено на 26-06-2017 г. в София . На ОСА е гласуван 

дивидент за 2016 г. в общ размер на 11032000 Размер на дивидента за една 

акция бруто - 0.282 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за 



                                                                                                                               

акционери физически лица) - 0.268 (само за акционери физчески лица) лв. 

 
Дата: 31.07.2017 г.                             За “Монбат” АД: 

 
                 /Атанас Бобоков – Изпълнителен директор/  


