Допълнителна информация за първата половина на 2022 г. по чл. 12 от
Наредба № 2 на КФН за първоначално и последващо разкриване на
информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на
ценни книжа до търговия на регулиран пазар
I.

Информация за факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение 4 към
Наредба №2 на КФН, настъпили през отчетния период

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Банката:
Няма открито производство по несъстоятелност срещу БАКБ АД и/или срещу дъщерните дружества
на Банката.
Сключване и изпълнение на съществени сделки, в това число съществени сделки със свързани лица:
Банката сключва сделки със свързани лица само като част от обичайната си банкова дейност при условия,
каквито биха били обичайни при сделки между несвързани лица и включват предоставяне на кредити,
приемане на депозити и сделки с ценни книжа.
По-подробна информация относно сключените сделки и промените в сключените сделки със свързани лица,
оповестени в годишния финансов отчети и имащи съществено въздействие върху финансовото състояните
или резултатите от дейността на Банката през първата половина на 2022 г. (ако има такива), се съдържа в
раздел „Сделки със свързани лица” на Счетоводната политика и подбраните обяснителни бележки към
30.06.2022 г.
Няма приети решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Не е извършвана промяна на одиторите на БАКБ АД и дъщерните ѝ дружества.
Няма образувани или прекратени искови съдебни или арбитражни дела, срещу Банката и/или дъщерните
на Банката дружества, отнасящи се до задължения или вземания на Банката или дъщерните й
дружества, с цена на иска равна или надвишаваща 10 на сто от собствения капитал на Банката.
Във връзка с обичайната си дейност по активно управление и събиране на необслужвани кредитни
експозиции, Банката образува и води изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност
срещу кредитополучатели/длъжници за принудително събиране на просрочени вземания.
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества
През периода БАКБА АД учреди 100% дъщерно дружество „Славянски 57“ ЕООД, като впоследствие
прехвърли всички свои дружествени дялове от капитала на дружеството на трето лице. Освен посоченото,
не са извършвани покупки или продажби на дялови участия на БАКБ АД и/или на дъщерните на БАКБ АД
дружества в търговски дружества.
За периода БАКБ АД и/или дъщерните ѝ дружества не са учредявали залог върху притежавани от тях дялове
от търговски дружества.
II.

Информация за промени в счетоводната политика на БАКБ АД

През първата половина на 2022 г. БАКБ прилага последователно счетоводната политика, оповестена в
одитираните годишни финансови отчети за 2021 г., като е отчела измененията на МСФО, приети от ЕС и
влизащи в сила за годишни периоди започващи на или след 01 януари 2021 г., така както са посочени в
пояснителните приложения към годишните финансови отчети за 2021 г.
III.

Информация за промени в групата предприятия на БАКБ АД

През отчетния период няма промени в групата предприятия на БАКБ АД.
IV.

Информация за организационни промени

През отчетния период не са извършвани организационни промени по смисъла на чл.12, ал(1), т.4, буква „в“
на Наредба №2 на КФН.
V.

Прогнози за резултатите от текущата финансова година

БАКБ АД не публикува прогнози за резултатите си.
VI. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото
събрание на акционерите и промени в притежаваните от лицата гласове спрямо предходния
отчетен период
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Акционер

“СИЕСАЙЕФ”
(CSIF)

Брой
притежавани
акции
(пряко
и/или непряко)
към 30.06.2022 г.

Процент
от
гласовете
в
Общото събрание
на
акционерите
към 30.06.2022 г.

АД Пряко притежава 45,68%
11 277 473 броя
акции

Цветелина
Бориславова
Карагьозова – пряко и
непряко като лице,
което
упражнява
контрол върху прекия
акционер СИЕСАЙЕФ
АД (притежава 99.99%
от
акциите
на
СИЕСАЙЕФ АД)и

Процент
от
гласовете в Общото
събрание
на
акционерите
към
31.03.2022 г.

Пряко
45,68%
притежава
11
277 473
броя
акции

Пряко притежава 9,98%
2 465 000 броя
акции

Пряко
9,98%
притежава
2 465 000 броя
акции

Непряко
(чрез 45,68%
контролираното
“СИЕСАЙЕФ” АД)
притежава
11 277 473 броя
акции

LTBI Holdings LLC
8 823 445
(Ел Ти Би Ай Холдингс
Ел Ел Си)

Брой
притежавани
акции (пряко и
непряко)
към
31.03.2022 г.

45,68%
Непряко (чрез
контролираното
“СИЕСАЙЕФ”
АД) притежава
11 277 473 броя
акции

35,74%

8 822 755

35,73%

Посочената по-горе информация е изведена от (1) книгата на акционерите, която се води от „Централен
депозитар” АД, (2) данните от получените уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 и 146 от
ЗППЦК и (3) предоставените във връзка с проведените Общи събрания на акционерите пълномощни и
придружаващи учредителни документи на акционери на БАКБ АД.
VII. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на БАКБ
АД и промени в притежаваните от лицата гласове спрямо предходния отчетен период
Име

Член
на
управителен
или контролен
орган

Брой пряко
притежавани
акции
към
30.06.2022 г.

Процент от
гласовете в
Общото
събрание на
акционерите
към
30.06.2022 г.

Брой пряко
притежавани
акции
към
31.03.2022 г.

Процент
от
гласовете в
Общото
събрание на
акционерите
към
31.03.2022 г.

Цветелина
Бориславова
Карагьозова

Председател на 2 465 000
Надзорния съвет

9,98%

2 465 000

9,98%

Силвия
Кирилова
Кирилова

Член
на 1 600
Управителния
съвет

0.006%

1 600

0.006%

VIII.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Банката

Банката и/или дъщерните на Банката дружества не са страна по висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер от 10 и над 10 на сто от собствения
капитал на Банката. Във връзка с обичайната си дейност по активно управление и събиране на необслужвани
кредитни експозиции, Банката образува и води изпълнителни производства и/или производства по
несъстоятелност срещу кредитополучатели/длъжници за принудително събиране на просрочени вземания.
IX.

Информация за отпуснати заеми

БАКБ АД е лицензирана и регулирана от БНБ кредитна институция (банка) с пълен лиценз за предоставяне
на всички банкови услуги по чл.2 от Закона за кредитните институции с основна дейност предоставяне на
кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск и публично привличане на влогове или
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други възстановоми средства.
Дъщерното на БАКБ дружество – БАКБ Файненс ЕАД е вписана в публичния регистър при БНБ финансова
институция с основна дейност по чл.3 от Закона за кредитните изнституции, в това число отпускане на
кредити, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
Годишните и междинните финансови отчети на БАКБ АД съдържат подробна информация и финансови
данни за портфейла от отпуснатите от БАКБ или нейните дъщерни дружества кредити, големите експозиции
по смисъла на Закона за кредитните институции и качеството на кредитните активи на Банката.

Bulgarian-American Credit Bank AD
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