Корпоративни събития и информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/
2014 на Европейския парламент и Съвета относно пазарната злоупотреба
Посочената по-долу информация за корпоративни събития/вътрешна информация по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 596/ 2014 е достъпна на корпоративния уеб сайт на БАКБ АД на следния уеб адрес:
https://www.bacb.bg/bg/za-investitori/novini-za-investitorite
1. На 31 януари 2022 г. БАКБ публикува предварителни неодитирани индивидуални и консолидирани
финансови отчети към 31.12.2021 г. заедно със съответните междинни доклади за дейността и писмо до
акционерите;
2. На 31 март 2022 г. БАКБ публикува одитирани годишни финансови отчети за 2021 г. на самостоятелна
основа заедно с информация за финансовия резултат на Банката за 2021 г. на самостоятелна основа.
Подробна информация и пълния текст на отчетите са публикувани на електронната страница на БАКБ АД.
3. На 15 април 2022 г. БАКБ публикува поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и
предложения дневен ред за Общото събрание на акционерите, свикано за 17 май 2022 г. от 11:00 часа в гр.
София в сградата на централния офис на БАКБ АД, на ул. „Славянска” № 2.
4. На 21.04.2022 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за запазване и
потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както
следва:

Потвърждаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ и потвърждаване на
перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;

Потвърждаване на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен ВВВ (BG) и
потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг по
национална скала на степен А-3 (BG);
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При оценяването е използвана официално приетата от рейтинговата агенция „БАКР - Агенция за кредитен
рейтинг“ АД методология за присъждане на рейтинг на банка (https://www.bcra-bg.com/bg/methodologies)
Съгласно публикувания текст през разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД
продължава да отчита подобрение в дейността си и постигнатите резултати. Наблюдава се стабилно
подобрение на качеството на активите с понижение на нивото на необслужваните кредити в портфейла,
които все още остават на сравнително високо за системата равнище, при по-ниска степен на покритие с
провизии.
Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД може
да окаже ускореното подобряване в качеството на портфейла, задържане и повишаване на генерираната
печалба и на показателите за доходност, като успоредно с това се поддържат стабилни нива на капиталова
адекватност и ликвидност.
В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази допълнително влошаване на качеството на кредитния
портфейл и значително понижение на нивата на показателите за капиталова адекватност и ликвидност, в
резултат на последствията от пандемията от COVID-19 и въоръжения конфликт на територията на Украйна
върху финансовот състояние на клиенти на Банката.
Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД:
https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bacb-rating
5. На 17.05.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна
банка” АД, което взе решения, касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”) както следва:
1. Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2021 г. и Годишния
Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2021г., придружен с
Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на
индивидуална основа за 2021 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ
на индивидуална основа през 2021г., придружен с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за
прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2021 г.

Прие промени в състава на Одитния комитет на БАКБ, като освободи г-жа Райка Стоянова Онцова
като член на Одитния комитет и избра за нов член на Одитния комитет г-жа Севдалина Велкова
Паскалева с мандат до 17.05.2025г. Общото събрание преизбра г-н Мартин Бойчев Ганев и г-н
Петър Георгиев Атанасов за членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат до 17 май
2025г. Считано от датата на решението на Общото събрание Одитният комитет на БАКБ се състои
от трима члена с мандат до 17.05.2025г., а именно:
г-н Мартин Бойчев Ганев – Председател на Одитния комитет
г-н Петър Георгиев Атанасов
г-жа Севдалина Велкова Паскалева.
3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен
независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка
АД за 2022 г. на индивидуална и консолидирана база;
Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри
предложените в поканата и материалите проекто-решения.
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