
„АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД 

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

Информация относно публичното дружество 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА 

,,АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД ЗА 2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО 

1. Структура на капитала u.a дру:жеството, вкл10чител110 �4енпите 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 .2020 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.

На 20.01.2021 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която 
Валери Китев, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 12.17%, или 
143750 броя, от притежаваните си акции на дружеството "Фактори" АД, ЕИК 121550393, което 
се явява купувач по сделката. След сделката Валери Китев остава акционер с 20.848%, или 246 
250 броя акции и е вписан нов акционер, а именно "Фактори" АД с 12.17% или 143750 броя 
акции. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на 
Инфосток за промяната в дяловото участие на 26.01.2021 г.  



Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2020 г., са следните: 

3.1. Физически лица: 

• 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 

Брой акции с право на глас: 1181159, представляващи 99.99992 % от капитала на Дружеството, 
Притежаване на акциите - пряко. 

3.2. Юридически лица: към 31.12.2020г. няма 

4. Данни за акциоперите със специалпи коитролни права и описаиие иа тези права

Няма такива. 

5. Систе,л,,ата за контрол при упраJ1сняване иа правото ка глас в случаите, когато
слуJ1сuтели на друJ1ссеството са и иегови акционери и когато коитролът ие се

упра.жиява иепосредствеио от тях:

Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез 

представител,упълномощен с изрично писмено пълномощно съгласно изискванията на ЗППЦК. 

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по 

искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния 
депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен 
от „Централен депозитар" АД към тази дата. 

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/ или на 

техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и 

техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от 

председателя и секретаря на Общото събрание. 

Присъствието пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се 

вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно 

общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, 

както и ако са спазени останалите изисквания на от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите може да взема решения , ако на заседанието са представени 
минимум 50% плюс 1 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание 
не по-рано от 14 дни след датата на първото събрание и то е законно, независимо от представения 
капитал 

Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от не по-малко от 50% плюс една от 
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На 20.01.2021 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която Валери Китев, 
собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 12.17%, или 143750 броя, от 
притежаваните си акции на дружеството "Фактори" АД, ЕИК 121550393, което се явява купувач по 
сделката. След сделката Валери Китев остава акционер с 20.848%, или 246 250 броя акции и е вписан нов 
акционер, а именно "Фактори" АД с 12.17% или 143750 броя акции. Алфа България АД оповести КФН, 
БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 
26.01.2021 г.  

След извършената на 20.01.2021г. сделка на Българска Фондова Борса, със която Валери Китев, 
собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 12.17%, или 143750 броя, от 
притежаваните си акции на дружеството "Фактори" АД, ЕИК 121550393, Алфа България вписа акционер 
юридическо лице, а именно "Фактори" АД 





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, 25.03.2021 r.
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––––––––––––––––––
Ивар Гьоран  Свенсон

Изпълнителен Директор: 




