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1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 
собствения капитал на емитента – няма промени в счетоводната политика на 
дружеството през периода. 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва 
в такава група. 
 На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД 
учредиха „Клиър Екс” АД (Clear EX) с капитал 100 х. лв. Предметът на дейност на 
„Клиър Екс” АД е извършване на услуги като клирингова къща, във връзка със сделки 
с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар, 
както и други дейности разрешени от закона. Капиталът на дружеството е 100 
х.лв., разпределен в 100 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с 
номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на дружеството от 
страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 60% и 40%. 
 На 21 април 2020 г. Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД 
учредиха „БД КОНСУЛТ” ООД. Предметът на дейност на „БД КОНСУЛТ” ООД 
включва административно, финансово и деловодно обслужване, както и други 
дейности разрешени от закона. Капиталът на дружеството е 5 х.лв., разпределен 
в  5 000 дяла с номинална стойност 1 (един) лев. Участията в капитала на 
дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно 50% и 50%. 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, 
преустановяване на дейност – няма организационни промени в рамките на 
дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата 
група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество и 
преустановяване на дейност. Информация за дългосрочните инвестиции на 
дружеството е отразена в междинния финансов отчет към 30.06.2020 год. 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие – няма публикувани прогнози за дейността на 
дружеството към 30.06.2020 г. 

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 
5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и 
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния 
тримесечен период; 

 
АКЦИОНЕРИ Брой акции и % от капитала 

 31.03.2020 г. 30.06.2020 г. 
Министерство на финансите 
ЕИК 0000695406, 
гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 2 3,295,000 /50,05%/ 3,295,000 /50,05%/ 
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6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и 
контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и 
промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко 
лице поотделно; 

 
Членове на СД Брой акции 
 31.03.2020 г. 30.06.2020 г. 
1. Асен Василев Ягодин 0 0 
2. Васил Димитров Големански 0 0 
3. Маню Тодоров Моравенов 0 0 
4. Христина Стефанова Пендичева 0 0 
5. Любомир Николаев Бояджиев 0 0 

 
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – няма висящи 
съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения 
или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на „Българска 
фондова борса ” АД. 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или 
негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера 
на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената 
главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, 
условия и срок - няма отпуснати от дружество или от негово дъщерно дружество 
заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице 

или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. 


