


















































TIEPHOMOPCKH XO nAVHf " AI

foiluweu ilox.nad sq deiluocmma Ha

"rlepnouopcKlr Xol4nru" M npe3 Z01.B roAHHa

cbrJlacHo va. 100n, an.7, ot 3arcona ea ny6ruvHo rrpeAJraraHe Ha rIeHHrr KHHIKa n rrJr.
33, an.1, or 3arona 3a crreroBoAcrBoro n llpuaoxeHue Ne10 KbM rrJr. 32, a:1,.1,r,2 or
HAPEAEA Ns 2 Ha KOH ot L7.O9.2OO3 r. ea repr{oAa 01.01.2018 r. - 31.12.2A118r.

1. O6qa nHQopnaaqrfl sa ,{pyxcecrBoro

"9epHovtopcKr4 Xoa,4rarr"A{ e rqr6navrro aKq}roHepHo Apy)KecrBo,perracrpHpaHo e_ Trproecr<LIs. perr{crtp xtrvr AreHrlr.rflTa rro BuracB€rHu:r rroA
E}j.K: ro2r927o7, c a^pec rra yrrpaR,lerrve: rp. co$rra, 6y^. ,A,rerrcarr,4rfMaazrrog' Ns 8oA. orcrrosrrana.qefirrocr Ha ApJDKecrBo BKArorrBa: r.r3ErbprxBage
Ha co6crsena [poH3BoAcrBeHa vr rbproBcr(a 4,efinocr, np^go6^Barre,
JmpaBAeHHe, orIeHKa H npo4a:x6a Ha Jrqacrr.rfr a 6urapcKr H qJDr{AecrpaHHH
ApJDKecrBa, upz.qo6zrBa-Ire, orleHr(a 14 npoAa>K6a na rrareHTll, orcrt]rrBaHe Ha
A}IUeH3I4H 3a rrOA3BaHe Ha rraTeHTa Ha ApyJKecrBa, B KOHTO XO^AI.IHTOBOTO
Apyx<ecrBo J racrBa, SunarrczpaHe Ha ApJDKecrBa, B Kolrro xoAAHHroBoro
Apy)KecTBo JAracTBa.

Opnanzre Ha yrIpaBAeHHe ca: O6u1o cs6parrze Ha aKq1aoHepr4Te u
ue6panua or Herc Cr;eet Ha AHpeKTopHTe. O6rqoro cr6parrae Ha aKqnoHepprre
BKAIOT{Ba arflIzoHeprrre c rrpaBo Ha rnac. Te JrqacrBar A}rrrHo ENH r{peg
yrlbnHoMorqeH flpeAcraBare^. Cteer6r Ha AHpeKTopr4Te Ha xonAuTHfa Br{ArorrBa:

"rlepuovtopcKrr Xon.qrrnr" AA e c peilacrpkrp€rrr Karrrara1 B pa3Mep 11a
9 156 588 nesa, pa3upeAeneH e 2 289 I47 6poz. o6axrroneHu, 6elnaaz-vna,
IIOIIMeIIIIUI, aJ<IIuIu c npaFO Ha rAac, BCgI{a oT KOI{TO C ttOMLIHartHa CtOfifrOCl
oI' 4 (.rerzplr) AeBa. Axqrrrare ca HeAel:avrw. Axqraare Ha Apy;KecrBo,rpo ca or
CAIIH H cbrrpr rv\ac rzt Mofar Aa ce npexBGpa-sr cso6oAuo. Bcgxa o6prxrroeerra
arilIPIs AaRa Ha cBotr npr4Te)r(aren frpal?o Ha eAr4H rnac e O6rqoro cr6parrae
IIa alq?tollepPlTe, upeRo IIa Ar{BI.IAeHT H rrpaRo IIa Ar4KBIIAarr.IIOrreH Asn,
cbpa3MepHllr C IIOMI4ITa.11HaTa crofirrocr Ira al<Ilr4rrTa.

Opraurr Ha ynpaBJIeHHe Ha ,{pyxecrnoro ce cbcror{ or Creer Ha AapeKTopr,rre r,r

06u1o ct6panne Ha aKrlr4roHepnTe.

Ynpan.nenne Ha AITJDT(ecrBoro

"IlepHoltopcKra Xon4aHr"A,I[ e c eAHocreneHHa cncreMa Ha ynpaBJreHue. Ha
18 {exerurrpra 2018r. Trproncnz peracrbp, ny6auryna o6Honena uHQopMarIHs 3a rpoflMHa
s Crsera Ha Ar4peKTopr4Te KaKTo cJreABa:

Ocno6o4enpr or AJrb)KHocr ca Jrr{rlara:
. ,{paronanp Mzrlvee Muaxon
. AAapr Xaexon Corrcos
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qE PHOMOPCKI4 XO IrAI4Hf " AI

HosoHagHar{eHHt cbBer ce cbcrot4 or:r faluua l[r.rnnoea feopruena
. Buolera Bt.nrona Muxafirosa
. Pa4ocaan Kocra4nHoB MaH4en

Man4ata, c rofiro' e us6paH cbBera Ha Ar4peKTopHTe e 5 (uer) KaJreHAapHH roAr,rHr4.
.{pyxecrnoro ce flpe/qcraBJlflBa or Pa4oclan Koira4nHon MaH4en (asntaHureJreH
4upenrop)

IIpe0eu) ucmopuama
npueamu3a4uoHeH fion} HflJila
enac.

Ha KoJqnaHunma u fiaxma v€, e ctsdadeua Kamo
aKt4uoHepu' npumeJrcaeaqu nad 5 o/o om aKr4uume c npaeo Ha

2. IlperneA Ha ,4efiHocrra

HnQoprual{Hfl 3a Ba)I(HH ca,6urttn, Hacr1rrrrJrrr rpe3 rreprroAa 01.01.201g r. -31.12.2OL8 n. ea "gepnouopcKrr Xoa4nnr"A{
Iltono rpnMece.tne Ha 201g r.

Ilpes nrpeoro rtrr{Meceqne Ha 20r.8 r. He ca Haclbrrr4Jrn BilKHH
4efiHocrra Ha "gepHoMOpcKH Xol4nHr" Afl

Bropo rouMece.rne Ha 2018 r.

llpes nroporo rpraMecer{He aa20tg r. He ca Hacrr)rrHJrr,r BaxHH
4efiHocrra Ha "gepHoMopcKu Xol4llHr" A{

c'b6urua, cBbp3aHv c

cr6urua, cEbp3aHH c

Tpero rpnueceqne Ha 201g r.

Ilpea rpetoro rplnMecer{He na201'8 r. He ca H?crrrrrzJru BilKHr,r cr6urun,cBbp3aHg c
4efiHocrra Ha "HepHoMo,pcKu Xoa4unr" A!

Yerntpro tpuruece.rre Ha 2018 r.
Ha 08.10.2018 r. crsera Ha AuperTopr,rre rra,,gepHoMopcKH XoJ4nHr,,A,{, nseua

PEIXEHHC 3A CBHKBAHC HA H3BbHPCAHO O6qO CT,6r) HHC HA AKIIHOHEPHTC.

Ha05'1'2'2018 r. ce rpoBeAe Ia3BbHpe4uo o6u1o s)6paHue Ha aKrlgoHepr.rre, Ha
Koero 6sxa esern c.rreAHlr.rre peureHus:

llo ro'{ra nrpea: ()6qoro ct6paHne Ha aKr.(HoHepr,rre B3eMa pelreHr4e 3a rrpoMsHa
aApeca Ha yrpaBJreHHe Ha Apy)KecrBoro er rp. coQnn , n.rc.L404, pafioH "Tpaa4ar1i,,,6y/..
"Bbrrapr,r.a" Nq B1A, er. ll, HA. rp. coQar r7Lz,prfor Mra4ocr, 6y.n. "A.nexcaHAbp
MaraHoB" NsB0A.

llo ro'rxa sropa: 06uloto cr6pauue Ha aKr{r{oHel)HTe B3eMa perxeHge 4a oceo6o4u
AoceraIxHHTe r{JIeHoBe I{a C{, lparonaup Mralves Mr,u,rcon n AAana Xnsrcos Corxon, or
3aeMaHHTe AJIb)KHocrvl, 14 Ha rgxHo Mscro us6npa HoBa ruleHoBe na C{ B JrHIIero Ha

rp.Corlar, 6ya.,,A;rercan4tp Maaznoe, NaB0A
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q E PH O MOPC KI4 XO nAUHf " M
faarlsa luanoea feoplrneaa, Braorera Brrrcosa
MaH4en.

Mnxafirosa H Pa4oclaa Kocra4uHon

[Io ro'IKa tpera: 06rqo ct6paHue Ha aKr{r4oHepnre B3eMa peureHqe 3a npoMeHH H
AorrbJrHeHlrfl B ycTaBa Ha ApyxecTBOTO, KaKTO CJreABa:

Vl. 3, aa'2 o"r Vctana, Kacaeq aApeca Ha y[paBJreHze Ha Apy)KecrBoro, npr,rA o6uea
cJreAHaTa peAaKr{r,rr :

fHsrrr, Ha OcA or 30.06.2 0!7 r., HsN{. Ha ocA or 05.12.201g r.)
A4peclr Ha ynpaBJIeHHe Ha ApyxecrBoro e r rp. CoQra s L7L2,pafioH Mla4ocr, 6yl.

,,AreKcau4rp MaauHoe" Ns B0A.

Bansnue Ha BaxHHre cr6urttfl ga "gepHoMopcKu Xoa4uur"Ar{, Hacr%rrtll1 npeg
nepHoAa OL.OL.?0LB r. - 3L.L2.2ot8 r. rrprypesyrlTarrre BbB QunaHcongs orqer

ocHosHl'Isr KanI4TaJI Hia "gepHoMopcKH Xol4nHr"A{ e B pa3Mep Ha g 156 5BB lena,
pa3rpeAeJleu s 2 289 1'47 6poa o6HrHoseHu, 6e3uarrr4e:avr, nor,rMeHHH, aKr{Hr4 c npaBo
Ha rJlac, BcsKa or KolITo c HoMHHaaHa ctofiHocr or 4 (vernpu) ,nena. Hereryrqure
aKTHBH Ha AppKecrBoro ca B pa3Mep na 714 xn,n. JIB. Co6crseHuqr KanHTa n e 9,790 xua.
Jts' Herercyqu flacuBv 3a orqerHl,Is nepnoA He ca orqereHr.r, a reKyrqure trac4Br,r ca B
pa3Mep na2Ixvrt' rIB' @uHaHcosuflr pe3yJrrar Ha Apyx€)crBoro [narpfn"""." sary6a) rru
31.12.201,8 r., e E pa3Mep aa L2 !1,6 xua. ns.
Baxcnn cl,6wrma, HacrbnnJln n r{pyrcecrBoror, cJreA Kpafl Ha orqerH'fl nepgoA

cne4 Kpas Ha o'rrrerHufl nepaoA, Ha 2s.02.20r9r. ,,vepuouopcru Xo.n4nHr,,A{
npoBeAe I'I3BbHpeAHo o6u1o cl6paune Ha aKl{ltoHepr.rre, Ha Koero ce B3e peureHr,re 3a
npr'reMaHe Ha r,r3MeHeHUtl Vt AOnbJrHeHus n ycrae€r Ha ApylKecrBoro:

Yt' 70 om vcmoeQ, Kacael4 yeeJruqaeaHemo He KanumoJra om cteema na
dupexmopume, npudo6uea c.neduama pedaxt4un:

(1) Ha ocHo9aHue qn. 196 om T3 u pas,roped6itme Ha mosu Vcmae, Cteema ua
dupexmopume uJvra npaso da ese"Ma peweHLte 30 yeenuqaeaHe Ha Kanumana Ha
,{p.ytrecmeomo do docmuaaue ua o6q HoJiluHaneH pa3"^4ep om 25 000 000 /deadecem u nem
uuttuoua/ neea qpes usdaeaue Ha HoBu o6uxuoeeuuu u/unu npueuneeupoeaHu aKr,luu e cpoK
0o 5 /nem/ zoduuu, cqumaHo om ilotfleHma Ha enuceaHerno Ha Hacmonr4omo u3,reHeHue Ha
Ycmaea e TtpeoecKun peaucmbp.

(2) B peweuu€trto 3Q yeerruqeHuemo Ha Kanutnena, Cteema Ha dupexmopume
onpedetta: pasJvlepa u \erlume Ha yeerluqeHuemo; 6poti ua Hoaume aKqun, npeeama u
npueuJlezvvme no mnx; clroKa u ycnoeugma sa npeyeuprlnHemo Ha npasama; cpoK u ycnoeua
3a 3anuceaHemo Ha Hoaume an'ruu; pa3.rflepa Ho en4ucuoHHamo cmofruocm, Lpo^o uycnoeunmo 3a 3annat4aHemo il; uHeecmuquaHHltfl nctcpeduutg xoilmo da ocz,r4ecmyu
noanucrcama; dpyeu napa"r4empu u ycrroeun, npeaeudeuu e Hopn4amueHume aKmoee urlu
ueo'6xoduuu 3a ocbl4ecmemaaHemo Ha cuomeemHomo yeeJruqeHue Ha Kanumana.

(3) YeenuuaeaHemo Ha Kanumorra ce useupurca no peila Ha qr1. 192 u c.n. om 73.(4) oceeu e crlyrtaume, npedeudeuu e deilcmeat4omo saxouodamencmeo, npuy3enuqaeaHe Ha Kanuma.na ua ,{pywecmaomo upes usdaaaHe Ha Hosu aKuuu ce us}aeim
rp.Co(fraa, 6ya.,,Alexcau4tp Manrauoa,,Na8OA 
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qEPH OM O PCKI4 XO nAVrHf " AI

npaga' Kamo cpeu,ty BcnKa cu4ecmeyear4a an4un ce rcdasa eduo npa6,o, daeat4o
eb3JvloJlcHocm 3a 3anuc9aHe ua onpede.neHun a peweHuemo 3a yeeJruqalaHe Ha Kanumarla
6poil noeu aKl'luu, cpet4y 3anJtat4aHe Ha onpeduteuama e"MucuoHHa cmofruocm Ha Hoaume
aKuuu.

1.2. Y,n, 73 om Vcmaea, Kacaet4 Ho,tutenneaHemo He Kanumana, npudo6uea
cneiluama pedax4ua:

(1) Kanumqnbm na Xo'rtduuea tiotce da 6tde He.turaneH do uuuuuanuo donycmuJvtun
om saKoHa pa3Jqep c peweHue na 06r4omo co6pauwe Ha aKquoHepume no ctteduume HequHu:

- qpB Han4arrs.elHe Ha HoJyluHanHama cmoilHocm Hq an4uume (cmuaa 0a ue e nod
JytuHuJilaJlHAmA HOJ,TUHAJ\HQ CmOilUOCm HA Aru4\n C6?^ACHO rul. 1.62 0m T3) ;- qpes o6escuneaHe Ha aKl4uu. O6escu.rteaHe Ha aK4uume ce donycxa ca.Mo qpe3
u3t9/nyeaHe om )pyxecnlaomo ua co6cmeeHu aK4nu, npu ycnolunme u cta.nacuo 73.

(2) B peweHuemo ua o6t4omo ct6pauue mpa6ea da ce codtpxa qenma u HaquHe, no
xoilmo I4e ce uSedpattu H(l"IetQJlneaHemo Ha Kanumarla.

(3) Axo un4a HaKorrKo Krteca aK4uu, 3a HeJyterlneeHemo e ueo6xodutilo peweHue Ha
eceKu Krlqc aKquoHepu, Bsemo ua omde"nuo ct6pauue.

(4) Kanumarlam na 1pywecmaomo He Jvroilce da 6rde HaJilaneH qp* npuHydume.nuo
o6escuneaHe Ha aK4uu.

7'3. tltt' 75 om Vctmaea, Kacaet4 HaJqaltnaaHemo Ha Kanumana qpeg ofiescu4eaue
HA AKa4UU, Ce OnufleHnuswJro,

1.4. Y.n, 27 omt vcmaea, Kacaet4 KHueama Ha aKquoHepume, npudo1uea
nocoqeHama no-do,ny peaaKqus, pecneKmusHo (M. 2 u a,n, 3 ce ommeHam,

Kuueama Ha aK\uoHepume ce eodu om,,lJ,eHmpalreH 1enosumap" A!".

1.5. Y.n. 32 om Jrcmaea, Kacaet4 ceuKeaHemo Ha o6qo crfipauue, npudo1uea
c.neduama pedaxqua:

(1) o6qomo cr6pauue ce ceuKea om cteema ua dupexmopume -
uHuquamuea unu no ucKaHe Ha epyna aKt4uoHepu, Koumo noeeqe om
npumeJ0aeam aK\ntt, npeacmae.nnear4u noue 5 Ha cmo om Kanumarla.

(2) Axo e eduouerceqeH cpoK om ucKaHefirc no eopHama anuHen Ha aKquoHepume,
npumeJoaeal4u uafr-ua"nxo 50k om aKtqume Ha dpyxecmeomo, cbr4omo He 6rde
y)oe'nemeopeHo, urru aKo o6qomo ctfipauue He ce npoeede e 3-ueceqeu cpoK om
3aseneaHemo HQ ucKaHetno, ctdtm no peeucmpaquama na dpymecmaomo cauKaa o6ryomo
cz6panue uJru oaltactlfrBtl aKquoHepume, noucKalru ceuKeaHemo, unu mexeH npedcmaeumeJl
0a ceuxa ct6pauuemo.

(3) CeuxeaHemo ce u3ebpwea qp* noKaHa) o6neeua e m;peoecKufl peeucm1p, Kamo
do omrcpueaHemo na o6qomo crfipauue mpa6ea da uua uail-ua,nio 30 ilnu.

(4) CadtpJ{aHuenlo Ha noKaHema 3a ceuKaeHe ua 06uqomo ct6pauue ce onpede.na
cnape) ugucKaaHusma Ha deilcmeat4\mo 3aKoHadame"rtcmeo.

1.6' rln. 33 om Vcmaea, Kacaet4 npaeomo ua ceeileuua, npudofiuea uteduama
pedaxqua:

Ilucueuume tdamepuarru, cl6p3aHu c )ueeuua ped ua O6u4omo ct6pauue, mpa6ea 0a
6d)am npedocmaeeHu Ha pa3norloJtceHue Ha aKquoHepume uafr-rcocruo do 1arnama Ha

no ca6cmeeua
mpu Jqeceqa

rp.CoQr.rn, 6ya.,,A"nexcau4tp MaauHoa" NeB 0A
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odaeaeauemo Ha noKaHama 3a ceuKlaHe Ha Odqomo ct6pauue. [Ipu noucKeaHe me ce
npedocmaaflm Ha eceKu aKryuoHep 6esnnamuo.

L'7' Vn, 36, a'n' 3 om Vcmaea, Kacqet4 Jvrtogur,cmsomo, c Koemo ce npuerqam
p eueHu.nm a ua o 6 t4 0nn o ct6p auue, np u d o 6 u e a c.n e d uam a p e d axqua :

O6qomo cr6pan'ue npueJia peweHun c .LrHo3uHcmeo 2/3 om npedcmaeeuua Ha
co6pauuemo Kanumarr. t?eweuuama no utt. 30, m. 1-, m. 2 u m. 3 om mosu yimae ce npuen4am
om O6t4omo co6panue c JvtHo3uHcmao 7+ om npedcmaeeHufl Ha co6pauuemo Kanuman.

L.8. Cesilaea ce Hoa qrr. 42a: ,,H3,{ABAHE HA OEJInfAUUn IIO nEIIIEHUE HA
CbBETA HA TNPEKTOI'I(TE'

(1) B cpox do 5 (nem) aoduuu om enucqaHemo Ha moee usrileHeHue ua ycmaea e
mbpeoecKun peeucmbp, Cteemtm ua dupercmopume u"Ma npaeo da eseua peweHun sa
uedaeaue Ha edua unu noaeqe e"rvrucuu o6.rtueaquu Ha dpyxecmeomo, aKnnqumenHo
KoHeepmupye.Mu, c o6w1 posJvlep do 25 000 000 (deadecem u nem uunuoua) eepo utru
paeHocmoiluocmma uu e )pyaa Banyma,

(2) B peweHuemo cu Cteema Ha \upexmopume onpedena euila ua o6.rtueaq,uume,
napa"Mempume Ha o6"nuea4uoHHufl 3aeJq u peda u ycrroeunma ea usdaeaHe Ha o6"rtuea4uume.

(3) Czeemrm Ha )upexmopume onpede.rta ecuqKu napol4empu Ha etvrucuume
oS.nuaaquu, eKnnqumen,Ho, Ho He caJqo: 6poa o6ltu?aquu om ecuqKu ei4.Itcuat, Ho"tiluHalrHama
cmoiluocm ua e1ua o6,nuaa4un, eilucuoHHama cmoiluocm Ha acgKa e.rvlucufl u Ha acflKa
o6.nuea4un om acfrKa e.hlatcun, HaquHa Ha u3qucJrfleaHe u HequHa Ha nllar4aHe Ha Jruxeama,
HaqQnHama u xpailnamo' dama, .Ltncmomo, peda u ycltoausma sa sanuceeHe Ha o6.rtuaa4uume,
euda u pasJvrepa Ha npe)ocmaeeHomo o6eeneqeuue, aKo u.rila maKoea, KaKmo u yc"noauflma,
npu Koumo 3aeilbm ce cqumQ ga cKJTnqeH."

Cx;rro.rnane HJIH rr3nbJrHflBaHe Ha qbulecrBeHu GAeJTKH:

Ilpes orverrns, fleplioA He ca cKrroqBaH:a HJru u3nbJrHsBaHr,r cAeJrKH, Kor,rro BoAsr
HJIII flpeAnoJlarar 6laronpaarHa vIJIu He6aaroupnflTHa npoMflHa B pasMep ua 5 uau
roBer{e Ha cro or nplixoAvffe vlrvt ne.{ar6ara Ha eMr,ITeHTa, or 4pyr QuHaHcoB noKa3areJl
UJI'H OT na3apHara IIeHa Ha Il3AaAeHr1.Te OT eMHTeHTa aKr{AU, KaKTO U CAeJrKLr, KOI,ITO e
BeposTHo Aa noBltldflsr Ha HHBeCTHTOpT,TTe npH B3eMaHero Ha HHBecrr,rqproHHo perxeHHe
vnv npu ynpax(HflBaHe npaBoro Ha r./rac ocBeH onoBecreHzTe B Hacrosrqara nHQopnra1vrfl.

C4earcu cbc cBbp3aHln ufuru 3ar{HTepecoBaHn Jrrrqa rrpeg rr3MnH:lJruff orqereH
nepHoA

CnrpsaHnre JIHIIa Ha {pyxecraoro BKrrorrBar KJrrorroB y[paBJreHcKH rnepcoHaJr,
AbIrIepHH ApyxecrBa v co6craeuuqn. Krrc.rosusr ynpaBJreHcKr,r [epcoHaJr Ha
{pyxecrnoro BKrroqBa rrJreHoBere Ha Ctsera Ha AHpeKTopHTe.

llpee 2018t. "9epuoMoprtKu Xo;t4unr"Al He e cKroqBaJro cAeJrKH cbc cBbp3aHH Jrr4qa.

rp.CoQraa, 6yn.,,A;rexcaH4tp Ma;runoa" NsB0A 32
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3.YIIPABJIEHHE HTI PHCKA

onncanue Ha ocHoBHllre prrcKoBe H HecnrypHocrn, rrpeA KoHTo e HsnpaBeHo
" 9epnou op cKlr Xo"n4nnr "A,{

3,7 Vnpae,neHue Ha pu.:Ka

vnpauenl4ero Ha placKa e Hepa3AeJrHa r{acr or noJr'T}rKara no ynpaBJreHge Ha
Apf)KecrBoto, tu7 Karo e cBbp3aHo c AoBepnero Ha HHBecruTopure.HH"uatrpa"ero B
4EHHH KHI4)KA, KAKTO H BCSKA VKOHOMHIICCTA 4CfiHOCT, KPIaC PI4CKOBC.

Pucxonete, oKa3BaIIIH BJIH'HHe rtp' HHBecrHpaHe B TIeHHH Katg)r(a Ha
"YepHoMopcKH Xoa4nur"Al ca o6oco6esu B 3aBHcHMocr or nopal1rqarrlqTe rH
Qanropn I'{ Bb3Mo)KHocrra pI,IcKa 4a 6r4e eJrHMr,rHHpaH, orpaHrzqaBaH vrlvt He.

3.2 CucmenemuqHu u"rtu "O6t4rt" pucKoee

CuctenaarnqFluTe pHcKoBe ca re3u, KoHTo 4eficlnar H3BbH eMHTeHTa H oKa3Bar
KJIror{oBo Brrr4s'Hvle B'bpxy 4etiuocrta v carcrosHnero My. Te ca cBbp3aHr4 cbc
cTrcTogHI4eTo Ha MalKpoHKoHoMHr{ecKaTa cpeAa, noIHTIaqecKaTa cra6u.nHoct u
npoqecu, perHoHaJlHol'o pa3BHTI,Ie v Ap.EnaareHttt se 6u MorbJr Aa Brvfle Bbpxy rsx,
Ho Mo)r(e Aatla orqere ta Aa ce cto6pasnBa c rsx.

3,,? Ilo"numuqecKuflm pucK orpa3sBa BJrHsHHero Ha rroJrHTHqecKHTe 11poqec14 B
crpaHara Bbpxy cro|IaHcKHs H HHBCTHT{HOHHHS npoqec u B qacrHocr Bbpxy
Bb3Bp?il{"eMocrra Ha HHBeCTI4T{t4vre. Hesirsacprrn{o or qJreHcrBoro Hpr B EC,
ncfrHTI'IqecKHTe npoqecH B crpaHara He 6"naronpnqrcrBar HHBecru\vrvrre H cb3AaBar
HenpeAcKa3yeMa 6HeHec cpeAa.

3,4 MaxpouxoHoJvruqecKunm pucK ce xapaKTep Lrc.apa qpe3 ocHoBHHTe
MaKpoI'lKoHoMHqecKH ];AHAHKaropH - 6pyreH BbrpetrreH npoAyKT, BaJryrHr4 KypcoBe,
Jrr{xBeHH paBHHrqa, nnQaaqun, 6ro4xereH Ae(oHrIUr, 6espa6ornqa u Ap.,lHxeeHr,rrepaBHI'I4a He ce orpa3l{xa npflKo Bbpxy 4efiHocrra }la Apyx(ecrBoro, rsrl naro ne e
H3noJI3Ba"[o 6aHrcosH KpeAHTI,I, Ho nJlalqaHero Ha rIHxBu no Aeno3ara H noryrlaBaHero
Ha JIHXBH no KpeAHTH 3a o6oporHo QnuaHczpaHe ca cBbp3aHH c na3apHara JrHXBa.
PannHlqero na nHQaa\Hfl Bntvs.e npqKo Bbpxy nb3BpaqaeMocrra Ha HHBecrHr{HHTe Ha
"9epHoMopcKLr Xoa4unr"A{.

3. 5 HecucmeJilamuqHu pucKoee
HecncreuarHqHnre pHcKoBe ca QnprureHH pHcKoBe, Bbpxy Kor4To "gepHorrlopcru

Xo'n4uHr"A{ HMa npqtK KoHTpoJI. B sa"r."roct or nopilKAarqnTe rrr QarcropraHecvcreMarl4r{Hl4Te pI'IcKoBe ce pa3AeJrsr Ha ceKTopeH forpacaoe) pncr, *"a"urrq
HecHrypHocrra B pa3BlarHero Ha orpacbJra K:lro rlffJro z o6lloQaprnreu pHcK, rcofiro
o6e4uHana 6usHec pncrca u eHHaucoBas pr,rcK.

rp.CoQux, 6y.n.,,A;rexcan4rp MannHon" NoB0A
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3,6 cexmopHunm pua:K ce flopilnAa or BJrHsHHero Ha rbpceHero r,r

YCJIY|H NO YNPABJIEIHHE HA I,IHBCCTI,IqI4]aTC, NOBCACHHETO HA
KOHKJpeHT{Hsra Ha BbHrrrHH H BbTperrrHH AoclraBqHrII4.

npeAJrafaHeTo Ha
MeHr,IA)r(MbHTa,

3"7 Eusuec pucKbm orpa3sBa HecnrJpHocrra or nor)rqaBaHe Ha npHXoAH vl
QopurapaHe Ha noJIo)KHTeJIeH QuHaHcor pe3yJrrar. Ynpan,ueHr4ero na 6rasHel pr4cKa no
nocoKa Ha HeroBoro MHHHMI,I3HpaHe 3a "9epHoMopcKu XoT4HHF"AA e B cJIeAHI,ITS
HaIrpaBJIeHus': AuBepcnQuraqnA Ha HHBecrr,rqr4oHHr4s, uoprQefi,n; npeAna3Jrr,rBocr npH
B3eMaHe Ha perxeHus ata uHBecTI1.rIVll|1.;

3,8 <DuuaHcoaunm pucK noKa3Ba AonbJrHHTeJrHa HecnrypHocr Ha KpeAr4TopHTe 3a
noryqaBaHe Ha rexHHTe B3eMaHHs B CJr]rq^av, KoFaro Apy)KecrBoro I,I3noJI3Ba
npHBrerleHu vtru 3aeIvtHH cpeAcrBa. Kato ocHoBHH H3MepHTe rv Ha QnHancoe r4s pr4c1
ce H3noJI3Bar rIoKa3areJIHTe 3a QnHaHcona aBToHoMHocr 14 rcoeQnqueHr Ha
3aAJrb)KHSJTOCT.

Buconoro pdBHHrr{ra Ha xoeQurIHeHTa sa QHHancoBa aBToHoMHocr, pecneKTHBHo
Hx'IcKoro paBHHIrIe Ha noeQnI{HeHTa sa QraHaHcotsa 3aAJrb)KHsJrocT, ca eAnH Br4A
fapaHl{Hs 3a HHBeCTHT'OpHTe 3a Bb3MO)KHOCTTa Ha ApyXeCTBOTO Aa Urarqa pefyJrspHo,
cBoHTe 3aAb,[)KeHr,rs.

3,9 Jluxeudnume pucKoee ca cBbp3aHH c Bb3Mo)r(Hocrra Apy)KecrBoro Aa He noracla B
AoroBopeHHq pa3Mep urvt cpoK cBoH QuHaHconn 3ary.broneH:as. TosH pr,rcK e
MI'IHI4MI43HpaH nopaApl HaJIHqHero na 4o6pe pa3Br4Ta noJrHTHKa no ylpaBJreHge Ha
napuqHl'ITe norol{pl t4: rloAAbp)rcaHe Ha BHcoKa cr'efleH Ha nJrarexocnoccl6Hocr H
JIITKBITAHocT Ha KOMna.HHfl Ta.

AKTHBH

Hereryulu aKTHBrr
Herercyqure aKTHBH 3L1,2.20I8 r. ca B pa3Mep ua714 000 ne.

3euu - 49 000 an.
I4rrnectuqur4 B Abrr{epHer Ap}DKecrBa - 659 000 nn.
HnnecrnqHvrB aco\Hr,rpaHa Apy)KecrBa - 6 000 .nn,

Teryqn aKTHBrl
Tercyulure aKTHBH Ha lpyxecrBoro rcrv_3r.LZ.zarc r. c:r B pa3Mep Ha 9 097 000 ,IIB,

Tt,proncxu H Apyru B3en{aHHs - 9 093 000
llapuvur.r cpeAcrBa n 6e:rcpovur4 Aero3uTpr- 4 00tl as.
O6qo aKTrrBn -9 811 000 ne.

rp,Co<|r,ra, 6ya.,,A;rercaH4rp Ma;ruuon' NaB 0A
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OcnoeeH KanHTaJr : B786 000 ns.

Co6crnen KannraJr
Co6creeHr,rs Kanr,rraJr nia {pyxecrBoro xrr*,r 3x.12.201,8 r. e B pa3Mep Ha g 7g0 000.ns.

Peaepaz: 13 I20 000 ;rn.
<DHHaHcos pe3yJrrar: - .LZ LI6 000 ns.

{pyxecreoro npI'IKJIIoT{Ba Quuauconara20'J.B r. c Ile.raa6a B pa3Mep aa 37 000.ns.

4.1. Ana.nn3 Ha 4efinocrra n ennaHcoBoro cbcrorHrre Ha.{pyxecrBoro

Kru 3L AeKeMBpH 20ltl r. aKI{I4oHepHI,rsr KaruraJr ua {pyxecrBoro e B pasMep Ha B 786
xaJr. JrB, U HaABr4rrraBa HarpynaHara zary6a, Kosro e B pa3Mep na (1,2 L!6) xua. ay..Klu 4arara Ha I{3rorBrIHe Ha Hacroqlrlux QzHaHcoB orrrer pbKoBoAcrBoro e Ha[paBr,rJro
IIpel{eHKa Ha cnoco6Hoctta Ha {pyxecrnoto Aa npoAbJDror cBoqra 4efinoci Karo
4efictnaqo npeAnpHqrue Ha 6aea na HaJII,IqHara rEHQoprur aunfl 3a npeABprAuMoro 6r4e11e.cle4 nsnlplxeHHq [perJIeA Ha 4efiHocrra Ha lpyxecrnoro pbKoBoAcrBoro oqaKBa, qe
.{pyxecruoro I'IMa Aoc'arbqHo Qn HaHcoBH pecyp cvt, 3a Aa npoAbJrxr4 onepargBHara cr.r
4eiHoct s 6aHsro 6t4euqe u npoAbJIXaBa Aa npuJrara rrpt4Hrluna 3a 4eficrnaqonpeAnpr4srue npn H3rorBsHero Ha QuHaHcoer,rfl orrrer.

Hay.uronscJreAoBareJrcKa u pasrofi na 4efi nocr

Ilopa4a cne4uQr,rvHHfl rrpeAMer Ha 4efiHocr "vepHoMopcru Xoa4aHr"Ar{ He ce
3aHr{MaBa c HayqHa H3cJr eAB?H vr v pa3pa6orrcz.

1. Epofi rr HoMrHaJrHa crofinoc-r Ha rrpnAoilnrnte u
roArnHara aKrIHrr, rrsAaAeHrr or ,{pyxecrnoro, qacrra or
upeACTaBJIflBaT, KaKTt) u IIeHaTa, IIo KoflTO e cTaHaJIO
rrpexBbpJrsHeTo:

Ilpea 2018 r' "gepHoMopcKn Xor4HHt"A! He e npa4o6aBaJro H npexBbpJrsJro
co6crseHr,r aKrIr,ru.

2' Epofi H HoMnHaana crofinocr Ha rrpuTe)rcaBaHnTe co6crseHn aKTIHH H qacrra
oT KarruTaJra, Ko.gTo Te [rpeAcTaBJrflBaT:

Krr"r 31.12 '2018 t, "gepHonaopcKl,I Xor4uHr"Al npnrexaea04.05o/o or Karrr,rraJra Ha
Apy)KecrBoro, Koero [pe,4craBJrseag2 905 6pon co6creeHa aKrlt4r{.

3' IlonutuKa 3a Bb3Harpar(AeHnflTa qJreHoBere Ha crnera Ha AHpeKTopHTe:Ilpes 2018 r. Bb3IrtarpilI(AeHI'Is Ha cbBera Ha AHpeKTopHTe He ca Harr,cJrflBaH" vrr.
I,I3nJIarqaH14.

npexBbpJreHrrTe npe3
KanHTaJIa, KOSTO Te
npn4o6unaHero nJru

rp.CoQua, 6y,n. ,,A.nexcan4rp Maaunoe" NoB0A
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4. rlpn4o6urn, nplrTelraBann n [pexBtpJreHrrre or qJreHoBere Ha Cuera na
AHpeKTOpHTe npe3 roi4HHara aKrIHrr n o6anraqrn Ha Apyr(ecrBoro

Ktu 3L'12'20IEl f., rIJIeHoBere KaKTo Ha craprzs, raKa u Ha HoBHs CrBer Ha
AHpeKTopI4Te He rIpI4TelKaBar aKIIHH u o6auraqun or Kanl,rraJra Ha "gepHoruropcK6
Xor4aHr"A.{

5. llpanata Ha elJreHoBere Ha cbBerrrre Aa npu4o6nrar aKrIHn u o6anraq111a Ha
Apy)I(ecTBoTo
9reHoeete Ha Cl Ha AppnecrBoro Morar 4a npra4o6unar cso6oAHo aKrIr4H or Kanr4TaJra Ha
"9epHoMopcKI'I Xoa4u:Ht"A.{ Ha peryJrr.rpaH na3ap Ha QaHaHcoBH HHcrpyMeHTH npr,r
cna3BaHe Ha pa3nopepl6nte Ha 3anoHa cpeqy ra3apHr,rre 3Jroynorpe6u-i QraHancona
t4 HCTpyMeHTVT U 3arOHa sa ny6anvHoro npeAJrafaHe Ha r.{eHHH KHHXa.

6. Y'racrneto Ha rureHoBere Ha cbBeruTe B TbproBcKn ApyxcecrBa Karo
HeofpaHurreHo orroBorpHn cbAppKHHrIrr, rrpHTexaBaHero Ha rroBerre or 25 Ha cro or
Ka[rITaJIa Ha Apyfo Appl(ecrBo, KaKTO rr J^racrnero HM B ynpaBJreHrrero Ha ApyrH
Appl(ecrBaldrru Koonepaqu[ Karo npoKypucrH, ynpaBurerntHJrn rrJreHoBe Ha cbBerrr:

7' Crc"n$reHu rlpe3 zot& r. AoroBopn c qneHoBe Ha Crsera Ha Arrpercropnreuilu cBbp3aHn c Tffri JIuIIa, KoHTo Ir3JrH3aT HgBbH o6n.tafiHara 4efinoct Ha
APYXECTBOTO UJIII CbII{ECTBEHO CE OTKJIOHflBAT OT NAsAPHI{TE YCJIOBH,

Ilpes 2018 r' He c:a cKJIIoTIBaHI{ AoroBopt4 c Apy)KecrBoro or r{JreHoBere Ha C[, utru
cBbp3aHI'I c rflx Jru\a, KoI,ITo vt3luaar H3BbH o6u.{afiHara 4efiHocr Ha "gepuol,topcru
Xo.n4uHr"AR r4JrH cbrqecrBeHo ce orKJroHflBar or rra3apHHTe ycJIoBHs.

lftue

V.ractne n
ynpaBUrTeJrHHTe r{
HaA3OprHtr opraHlr

Ha Apyrr
APV}I(CCTBA

V.racrne (noneve or 25 na
cro) n Kannriua Ha Apyrn

Apyx(ecrBa

fpyxecrna, B Korrro
Jr[rIeTo ynpir)r(HsBa

KOHTpOJT

Pa4oclar
Kocra4uuon

Mau4ea
"IIapKMCHIL,

EHK:131401280

fa"nnna

,^{uaHoaa
feoprnena

"IlapxrAr{C}I[r,
EHK:13:1401280

HenpRxo, naro
npeAcTaBnTeJr Ha:
"IlapxA,{CHII,

EHK:1314OLZBO

Bnoaera
BrrKosa

MHxafiroea

"IIapK:A.{CHII,,
EHK:113140L28O

Henpnno, xaro
npeAcTaB[TeJr Ha:
"[apK MCHII,,

EHK:13140L28O
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B. llnanupaHa'ra crorraHcKa noJrrrruKa npe3 cneABarrlara roA[Ha, B
oqaKBaHHTe HITBeCTTTIIHL H pa3Brrrne Ha nepcoHaJra, oqaKBaHrrsr AoxoA
UHBeGTHIIHH H pa3BllrrHe Ha Apyr(ecrBoro, KaKTo U npeAGTOflrrIHTe CAeJTKU
cbrrlecrBeHo 3HarreHrrg 3? 4efinocrra Ha Apyx(ecrBoro.

T.II.
OT

OT

Prnono4crBoro Ha ,,gepHonlopcru Xo.n4zHr"Ar{ oqaKBa r.r3rrbJIHeHHe Ha
3aJIOXeHI4Te HHBeCTHIIHOHHI4 n,rraHoBe, KaKTO Vt T4KOHOMIIqeCKLI pacre)K vI 6r4eIr1o
r{flJrocrHo pa3rpbrqaHe Ha 4efiuocrra Ha {pyxecrBoro.

IIpu Ha;ruquero Ha rIepcneKTHBHH vHBecrHr{HoHHH rrpoeKTr4 z ueo6xo4r,rMocrra or
AonbJIHI'ITe;rHo QuuaHcl4paHe ua 4efiHocrra, ocBeH eMr,rrr,rpaHero Ha aK\vtq,gepHorraopcra
Xol4llur"A{ Mo)Ke Aa yBerul.u JIIEKBT.{AHI4Te napnrrHr{ rroror{H r{pe3 eMr,rrr,rpaHero Ha
o6tura4uu ufunu AoroBapflHero Ha 6aHrona 3aeMra, I,ls6oprr Ha AonbJrHr4TeJrHo
QIaHaHcupaHe 3a {pprecrnoro Iqe 3aBlcvt, KaKTo or KoHrcHKTypara Ha Kanr.rr alroBufl
na3ap, TaKa r{ or KoHKpr3THara neo6xo4uMocr Ha JTHKBT,TAHH CpeACTBa.

Aontannrenna
HAPEAEA 2 or 17.(
norrycKaHe Io TLprOBl
nn0opruaqns

1. llnQopruaqne, AaAeHa B ctofinocrno u KoJrrrqecrBeHo u3paxeHne orHocHo
ocHoBHHTe KarefopHrr croKH, npoAyKTn nf nau npeAocraBeHn yc[rytn, c [ocoqBaHe
Ha rexHuF Afln B nplrxoAl{Te or upo4ax6u Ha eMHTeHTa Karo rlrrJro rr npoMeHHTe,
HacrbnuJru npe3 orqerHara QunancoBa roArrHa.

,,9epuoMopcrn Xo;r4uHt"Af He peaJrlr3r4pa npuxoAr{ or npo4ax6z [pe3 orrrerHara
foAr4Ha.

2. llnQoprraaqlre orHocHo npnxoArlTe, pasnpeAeJreHr{ rro orAeJrHHTe Kareropuu
4efiHocrn, Bbrperunu n BbHrrrHH rra3apu, KaKTo n unQopnaaqnfl ga H3TorrHrrrlnre 3a
cHa64rnane c MarepnaJlrt, neo6xo4uun ga npo[3BoAcrBoro Ha croKu ]rJrH
npeAocraBsHero Ha ycJlyru c orpa3rBaHe creneHTa Ha 3aBHCrrMOer rro orHorueHHe Ha
BCeKH OTAeJTeH npoAaBaq fiilu rynyna.r/uorpe6urea, Karo B ca}nrafi, qe
orHocnreJlHHflT AflJI lra Hqrofi or rsx HaAxBbpJrs LO Ha cro or pa3xoqnre ilnu
rlpHxoAlrre or trpoAailr6n, ce [peAocrana nnQopMarlufl 3a BcflKo Jruqe [oorAeJrHo, 3a
HCTOBIIfl AflTIB NPO4AX6IITE NJIII NOKYNKHTE II BPb3KHTE MY C EMITEHTA.

Cnope4 cnequQurara Ha 4efiHocrra Ha ApyxcecrBoro "gepHoMopcrz Xo;r4r,rHr"Ar{,
HsMa AocTaBrIuqI4 Ha MaTepvalrv.

Ilpes 2018 r' HflMa CKJIIoTIeHI,I AoroBopa, KoHTo Aa peaJrr,r3Hpar HaA L}o/o or pa3xoAr.rre
ua flpyxecrBoro.
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3. HttQopnraqrrn 3a cKrrcrreHu cAeJrKn or cbrrlecrBeHo 3HarreH[e ea 4efinocrra Ha
EMTITCHTA.

flpes ortlerHtrrl rlepr,roA, He ca HarrpaBeHl4 3Haqr1fferrHr4 c4errKr,r sa 4elZnocrra Ha
" 9eprrovropcKr Xongn:r" A!.

4, HuQoprrraqufl orHocHo cAeJlKrrre, cKJrrcqeHrr Me)rqy eMrrrenTa H cBbp3aHrr Jr[IIa,
npe3 orrrerHnff nepuoA, npeAJlor(eHufl 3a cl(,IrcqBaHe Ha raKrrBa c4eJrKtr, KaKTo H
cAerKIr, Kotlro ca H3B'I'H o6u.rafiHara My 4efinoct HJrrr cbrrlecrBeHo ce orKJroHsBar or
rla3apHrlTe ycJIoBHs, no Korrro eMrrreHTbr Lrrrn HeroBo Apy)KecrBo e crpaHa c
nocoqBaHe Ha crofiHocrra Ha cAeJIKrITe, xaparffepa Ha cBbpgaHocrra \t BcflKa
unQopuaqna, neo6xo4unaa 3a oIIeHKa Ha ura4eficrBuero Bbpxy Qunanconoro
CbCTOflHIIC HA CMIITEHTA.

Ilpes 2018 r. He ca cKJIIor{BaH:a cAeJrKu Me)rqy "gepHonaopcrcz Xoa4r,rHr"M t4 rrJreHoBe
ua Crnera Ha AupeKTopr,rre vtf wvtcBbp3aHrd crux rwrla.

5. HHQopuaIIHfl sa cr6nrns n noKa3areJrr{ c neo6lr.raeH sa eM[TeHTa xapagTep,
HMaITIH cblrlecrBeHo BJItrsH[e Bbpxy 4efinocrra My, H peaJrrr3rrpaH[Te or Hero
npnxoAH rl Ir3BbpIueHM pa3xoAH; oI{eHKa Ha BJrnflHnero rrM Bbpxy pesyJrrarure [pe3
TeKyrrlaTa roA[Ha.

Ilpes 20t8 r. He ca Hacrbnllra c'n6urun c Heo6nqaeH xapaKTep, HMarrIH
cb rq e cr B e Ho B rruflHr4e B b pxy 4 efi H o crra H a " 9epuoMopcKr{ Xongr,rrr" A[.

6. HnQoprraaqnfl 3a cAeJIKn, BoAeHr{ ussrn6aaaHcoBo - xapaKTep lr 6nsnec rleJr,
[ocorrBaHe QnuancoBoro nts4efictBne Ha cAeJrKHTe Bbpxy 4efinocma, aKo p11cKbr H
noJr3rrre or re3H CAeJIKH Ca CbITIeCTBeHH 3a eM[TeHTa H aKO pa3KpHBaHero Ha raSH
nnQoprraaqnt e cblrlecrBeHo sa orleHKara na QnnancoBoro cbcrosHtre Ha eMnreHTa.

Ilpes 2018 r "VepHotutopcKl,I Xor4uHr"A{ rrxnaa cAeJrKH, BoAeHr{ HserH6araHcoBo,

7. HnQopnaaIIHt 3a AflrroBla yrracr[fl Ha eM[TeHTa, 3a ocHoBHure My rrHBecrrrqnrr B
crpaHara u n vyx6nHia [u IIeHHH KHrDI(a, Qunaxconu HHcrpJrMeHTrr, HeMarepnaJrHg
aI(THBrr n HeABH)ICHMII HMoru), r<ar<ro H rrHBegrnrlrrnTe B AflnoBrr rIeHHrr KHH)r(a rrgBbH
HeroBara HKoHoMrtqecKa rpy[a lr n3TotrHu4uref naq[Hure na QuHancr{paHe.

"VepHoMopctttE Xoa4Ia:Hr"Ar{ HMa cJreAHr.rre HHBecruuurB AbrqepHq rrpeAnpr{ flTufl,:

8. llHQopnraqrrfl orHocHo cKJlrcqeHure or eMHTeHTa, or HeroBo AbrrlepHo ApyxecrBo
HJIII ApPI(ecrBo uafira, B KaqecrBoro IrM Ha 3aeMonoryqareJru, AoroBoprr 3a gaeM c

Ne Erraurenr'
Epofi axrq.rr.r

I(bM
31.12.2017

[a-nono
yrlacTue ICbM

31.12.2017

Epofi arrp.u
ICbM

31.12.2018

[mono
)^IACTI{E KbM

31.12.2018

I ,,llpuuopeq Typucr'" A,{
EI,IK 102002034 l 648 154 99,67yo 1 648 154 gg,670A

2
He(proxurr,r Zneecr Oruanc An

EI4K 83 182631 999 900 99,ggyo 999 900 99,ggyo
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nocoqBaHe Ha ycnoBrrjETa rlo T.flx, BKJIIoquTeJrHo Ha KpafiHHTe cpoKoBe 3a HgnJraulaHe,
KaKTo lr nnQoprraaqrrfl 3a npeAocraBeHn rapaHrIHH n noeMaHe Ha 3aAbJDr(eHHfl.

Ktvr 31.12.2018 r. "9epnotutopcxu Xo.n4uHr"Ar{ KaKTo u HeroBrrre [brrlepHr4
Apyx(ecrBa rurMar cKrrror{eHrl EauKoslrr 3aeMl/r.

9. [HQoprraallnfl orHocHo cKJtlorreHure or eMHTeHTa, or HeroBo AbrrlepHo ApyxecrBo
uJrr{ Apyx(ecrBo ltafira, B KarrecrBoro HM Ha gaeMoAareJlrl, AofoBopn ga 3aeM,
BKJIIOqITeJIHO rlpeAocraBgHe Ha rapaHllrrH OT BCflKaKbB Br{A, B TOBa III{CJIO Ha
CBBpgaHn JIIIqa, c nOCorIBaHe Ha KOHKp€THHTe yCJIOBIIfi nO Tsx, BKJIIOqIIT€JIHO Ha
xpafiHure cpoKoBe 3a rrJrarqaHe, H rleJrra, ga KoflTo ca6uauornycHarH.

KbI,a 31'12 '2018 f. "I{epHoMopcKI,I Xor4uHr"A{ KaKTo H HeroBr4Te AbrrlepHra ApyxecrBa
He ca npeAocTaBflJrr, 3aeMH.

10. I{ttQopMaIIHfl 3a rlsrloJl3BaHero Ha cpeAcrBara or rr3BbprrreHa HoBa eM11cgfl
IIeHHn KHrDr(a [pe3 oTqeTHHfl nepHoA.

Kru 31.12.2018 r."gepHoMopcKl,I Xoa4unr"A! He e %3BbprrrBaHo yBerrr4r{eHr4e Ha
Kafrl4raJra rrpe3 HoBa eNrvrcus. Ha TIeHHU KHrDKa.

11. Ana"rrns Ha cbor:rrorueHuero Melrqy nocrrrrHarure Qnnanconn pegyJrrarn,
orpa3eHlr nrn QnnaHcoBrtt orrler sa QnHancoBara roAHHa, n no-paHo ny6anrynanu
nporHo3n 3a Te3H PeS;rn1atnn.

Kltr't 31.12.20L8 t. "t{epuoMopcKl,I Xoa4nnr"Afl He e B cbcrosHr,re Aa Ha[paBn no4o6eH
aHaIrvI3, rrfi xaro npe3 orqerHprs. [epnoA He ca H3rorBsHH nporHo3n 3a re3n pe3yJrraru,

L2- Anala.us u oIIeHKa Ha noJrrlTuKara orHocHo ynpaBJreHnero Ha QuHanconnre
pecypcu c [ocoqBaHe Ha Bb3Mo]r(Hocrrrre 3a o6cayxnane Ha saAbJr]r(eH*rflTa,
eBeHTyaJIHrrre 3arIJIEDill H MepKrr, KOIiTO eMr{TeHTbT e rrpeAnpl{eJr [Jrrr npeAcrorr Aa
upeAnpHeMe c orJreA oTcTpaHsBaHeTO HM.

Kltr't 31.12.201'8 r. "gepHoMopcKu Xoa4uur"A{ nocpeqa cBorare 3aAbJDKeHus 6ez
3arpyAHeHux' llpa Heo,6xoAI,IMoct {pyxecrBoro 6n uorao Aa npuBJreve QuHaHcHpaHe
r{pe3 KpeAuT.

13. oqenra Ha Bb3MolKHoerlrre 3a peaJrugarlns Ha HHBecrurlnoHHnre HaMepeHnfl c
nocoqBaHe Ha pa3Mepa Ha pa3noJraraeMHTe cpeAcrBa H orpaSflBaHe Ha Bb3MO)KHHTe
npoMeHrr B crpyKTypara Ha QuxancupaHe Ha rasu 4efiHocr.

HHnecruqPIoHHLITe qeJIH Ha "gepHoruropcra Xoa4aHr"M ca o6ycloBeHu or xapaKTepa
Ha {pyxecrBoro LI HefoBzqr Yctas. Ilpzopurer sa .{pyxecrBoro e HapacrBaHero Ha
crofiHoctra u na3apHara IIeHa Ha aKTIHHT e H vr3ilraqaHe Ha Ar4BHAeHTr,r Ha anr{HoHepr,rre,
npI'I 3ana3BaHe H yBervr{aBaHe Ha ctofiHocrra Ha co6crBeHns KarrHTaJr. 3a Qr,rHaHclrpaHe
Ha cBoqra 4efiHocr "9epuoMopcru Xoa4aHr"M r,r3[oJr3Ba co6crseH KaflriraJr, rofiro rru
31.t2.20I8 r. e B pa3M€p, ua 9 789 348 ;rn.

rp.CoQua, 6ya,,,A;rercaH4rp Ma,nanoa" NeB0A 39



I{EPHOMOPCKI4 XO nAVHf" AI

Plxoeo4crBoro na,{pyxecrBoro or{aKBa H3nbJrHeHr,re Ha 3aJro)I(eHI,ITe HHBecrlar{HoHHIz
nJIaHoBe ua "9epHoMopcKu Xoa4nHt"A,{, rarcro u rdxoHoMurlecKl pacrexc r.r 6r4erqo
I{flJrocrHo pa3rpbrqaHe Ha 4efiHocrra Ha {pyxecrBoro.

llpu ualuquero Ha nepc[eKTuBHI,I r{HBecrr,rqproHHr,r [poeKTH u ueo6xo4r,rMocrra or
AonbJIHHTe;rHo Qr'rnaHcvpaHe ua 4efiHocrra, ocBeH eMnTrapaHero Ha aKrIHH, ,{pyxecrnoro
Mo)Ke Aa yBerl4r{aBa napurlHH noror{u qpe3 eMHTr,rpaHero Ha o6aura4uvt ufuau
AoroBapflHero Ha 6aHrospr 3aeM14. Hs6oprr Ha AonbJrHHTeJrHo QuHaHcupaHe 3a

'{pyxecrnoro rqe 3aBucv or KoHroHKTypara Ha Ka[uraJroBns na3ap.

14. HttQopMallr{fl ga HacrbrluJlrr [poMeHrr rrpe3 orqerHnfl nepnoA B ocHoBHure
rIplrHIInnH 3a ynpaBJr€lH[e Ha eMureHTa rr Ha HefoBara rrKoHoMnrrecKa rpyna.

Ilpes 201-8 r' He ca HacrbrII,IJIH npoMeHH B ocHoBHr.rre rrpuHrlurru 3a ynpauJreHr,re Ha
"9epuonaopclcn Xo;r4uH.t "Ar{.

15. HnQopruaql{s 3a. ocHoBHrITe xapaKTep[crnK[ Ha rrprrJraraHnre or eMnreHTa B
npoqeca Ha rlSrorBsHe na QnnancoBure orrrer[ cncreMa ga BbrperueH KoHTpon H
cEcTeMa 3a ynpaBJreHne Ha pr{cKoBe.

"Yepnouopcru Xo.n4zHr"A{ npl{Jrara npaBr,rJra vr nporleAypH, perJraMeHTgpaqu
eQerrunHoro QyHrcqaoHnpaHe Ha cl,rcreMr,rre 3a orr{erHocr H pa3KpuBaHe Ha raHQopruraqrEa
or fpyxecrBoro. B npannlara ca orIHcaHH pa3rHqHute ar4o"L rrqopr"rque,, ebsAaBa1r1u
pa3KpI'IBaHn or {pyxecrBoro, npoqecl,ITe Ha Bbrperxno Quprr,reHuq AoKyueHroo6opor,
pa3rHr{HI4Te HIrBa Ha Aocrbn Ao BHAoBere uHQoprtlarqua Ha orroBopHrire Jrr,rqa vl
cpoKoBere sa o6pa6orKa u yapaBJIeHHe Ha rEHQopuaqnoHHr,rre nororlrE. Cts4a4eHara
cHcreMa 3a ynpaBJleHne Ha pl4cKoBere oczrypflBa eQercrunuoro ocbrrlecrBflBaHe Ha
BbrpeIIIeH KoHTpoJI nplr cb3AaBaHero rd ynpaBJreHzero Ha Bcr,rrrKn Qnpr,,renu AoKyMeHTr4 B
t'v. QuHaHcoBI'lre orr{erll I,I Apyrara peryJrupaHa raHQoprvr a:qvtfl, *orto ,{pyxecrnoro e
AJrblr(Ho Aa pa3Kpr{Ba B cborBercrBr,re cbc 3aKoHoBr,rre pasnope46u,

16. HttQopMaIIHfl 3a lilpoMeHnre B yrrpaBnreJrHure u HaAsopHnre opraHrr npeg
orqerHara QunancoBa roArrHa.

18 flerenanprE 2018r. TtproecKl4 perucrrp, ny6.nr.rKyBa o6HoseHa uuQopruraqvtfl aa
nposMHa s Crnera Ha AtrpeKTopr,rre KaKTo cJreABa:

Ocuo6o4eHr.t or AJrb)KHocr ca Jrr,rrlara:
. {parouup Mu"nven Mnlron
. AIau }I{usxo.a Corros

HosoHagHaqeHufl c,bBer ce cbcrol,I or:r faluHa,{uaHonafeoprneua
. Buolera Burcona Mnxafiaosa
. Pa4oc.lran Kocra4HHoB Man4en
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MaH4ata c xofito' e ue6paH cbBera Ha AupeKropnre e 5 (nerJ KaJreHAapHH roAHHr,r.

flpyxecrnoto ce npeAcraBJlsBa or Pa4oc;ran Kocra4nnon Mau4en (usntnHureJreH
4rapenrop)

17. HttQopMallnfl 3a pla3Mepa Ha Bt3HarpaxAenrrsra, HarpaAure nf unn noJr3ure Ha
BCeKU OT trJIeHOBere Ha ynpaBrrreJlHHTe H Ha KoHTpoJrHHTe OpraHU 3a OTr{erHaTa
Qnnancona roAnHa, rI3rIJIareHH or eMHTeHTa H HeroBrr AbrrlepHn Apylr(ecrBa,
He3aBrrc[Mo or roBar, AaJIU ca 6uru BKJrrcqeHrI B pa3xoArlTe Ha eMnreHTa HJrn
rlpongrnqar or pa3rrpeAeJreHue na ne.raa6ara, BKJrrorrHTeJrHo:
a) nony.reHn cy![u n HenapnrrHrr BbgHarparcAeHnfl;
6) ycaonnurunrn pasclpoqeHu Bb3Harpar(AeHrrfl, Bb3HHKHaJrrr rpe3 roAnHara, AopH H
aKo BbSHarpaxAeH[eTo ce AbJI)Kr{ KbM no-KLceH MOMeHT;
n) cyrua, AbJDIfltMa or eMureHTa r{Jtn HeroBH AbrrlepHlr Apy)KecrBa Ba ngnJrarrlaHe Ha
rIeHcrIII, o6esrqereHurr rIpH neHcnoHrlpaHe rrJrH Apyrn no4o6nu o6eerqereHrrs.

9aeHogere ua Ctapns, KaKTo v Ha Hosus Crser Ha AHpeKTopHTe za2078 r. He ca
noIjn{aBarr{ Bb3HafpilKAeHHfl .

18.3a ny6auvHnre Appr(ecrBa - unQoprraarlufl 3a nprrre)r(aBaHn or qJreHoBere Ha
yrrpaBnTeJrHHTe H Hat KoHTpoJrHnTe opraHH, npoKypncTHTe n Bncruus pbKoBoAeH
cbcTaB aKIITIH Ha eMUtTeHTa, BKJITTInTeJIHO aKIIEUTe, npnTell(aBaHE OT BCeKTI OT TflX
nooTAeJrHo rr KaTo npor{eHT oT aKIIuuTe oT BceKr{ KJrac, KaKTo u npeAocTaBeHrr r{M oT
eMIITeHTa OIIqUn Bbpxy HeroBrr rIeHHn KHII}ICa - BHA rr pa3Mep Ha rIeHHnTe KHH)rca,

Bbpxy KonTo ca yqpeAeHH orrrlHuTe, rleHa Ha ynpax(HflBaHe Ha o[rInHTe, noKynHa
IIeHa, aKO IIMa TaKaBa, lI CpOK Ha OnIIHIITe.

Kru 3L.L2.20L8r., rIJIeHoBere Ha Cnseta Ha AI,IpeKTopIare Ha "qepuot"topcrcu
Xoa4uur"A,{ ue npnre}KaBar aKTIHH or KanHTaJra Ha fpyxectnoro.

19. HtrQopMarIHs 3a H3BecrHure Ha ApyxecrBoro AoroBopeHocrrr (nx.nrovnreJrHo H
cJreA rrprrKJrrcqBaHe na QnnancoBara ro4una), B pe3yJrrar Ha Konro n 6r4erq neprroA
MOraT Aa HacrbtrflT IrpoMeHH B npHTeI(aBaHHfl OTHOCHTeJTeH AflJr aKrIHrr I',J['il
o6anraqnr{ or Hasrofl rrIH aKrIHoHep v niltr o6nnraqnoHepn,

He ca r,r3BecrHr4 TaKr4Ba AoroBopeHocru.

20. HHQopMarIHs 3a Bucsrqu cr4e6nn, aAMHHHcrparuBHH |rrru ap6nrpaxcnn
rIpoI{3BOACTBa, KaCaeUIlr 3aAbJDr(eHHs, ra.r*r B3eMaHrrfl Ha eM[TeHTa B paorUep nafi-
MaJrKo 10 ua cro or co6crseHnfl My KarrHTaJr; axo o6rqara crofinocr Ha saAbJrrreHnsra
HJIH B3eMaHnsra Ha eMnreHTa no BcnrrKH o6pasynaHn npou3BoAGTBa na4xnrpan 10
Ha cro or co6crseHns My KarrrrraJr, ce [peAcraBs unQopuaqnn sa Bcf,Ko
rrporr3BoAcTBo rrooTAeJrHo.
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"rlepuolropcKrr Xon4raur".Ar{ HgMa Blrcflulu cr4e6nu, a'4Mr,IrrncrparzBHn vurvr
ap6ntpaxHr,r upongBo/lcrna Kacaerrln sa,qbn]KeHur y\Jru B3eMaHnfl na eMHTeHTa B pa3Mep
Itafi-praano 10 na cro or co6crnennfi MyKanHTaJr.

21. flaHnn ga ,qupeKTopa Ba Bpbsna c [HBecrlrroB[Ter Bxnbtrurelno reneQoH r.r aApec
3a KopectroHAeHrlrrfl,
Alpec saKopecroHAeHur,rs: rp.COOHfl 6yn. A.nercauAbp Maannos 80Au re.n. A2/9440699.
O:rnlerGr lra AplDrecrBoro e npuer or Cuera Ha Ar,rpeKropr{Te ya29 MapT 2At9 t

IBIbJIHI{TEJIEH fl HPEKTOPT

kffi#
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ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД 
 

 

гр.София, бул. „Александър Малинов” №80А 

 

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА 
“Черноморски Холдинг” АД за 2018 година 

 

съгласно чл. 100н, ал.7, от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 33, 
ал.1,  от Закона за счетоводството и Приложение №10  към чл. 32, ал. 1, т. 2 от 
НАРЕДБА № 2 на КФН от 17.09.2003 г.  за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

 

1. Обща информация за Дружеството  
 

"Черноморски Холдинг"АД е публично акционерно дружество, 
регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 
102192707, с адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 80А. 
Основната дейност на дружество включва: извършване на собствена производствена 
и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в 
български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото 
дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество 
участва. 

Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избрания от него 
Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право 
на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на 
директорите на холдинга включва: 

"Черноморски Холдинг" АД е с регистриран капитал в размер на                                         
9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, 
акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. 
Акциите са неделими. Акциите на дружеството са от един и същи клас и могат да се 
прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на 
един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на 
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 

 
Органът на управление на Дружеството се състои от Съвет на директорите и Общо 

събрание на акционерите. 
 
 Участие в капитала на други дружества: 
 
„Приморец Турист” АД 
 

   "Черноморски Холдинг"АД притежава 99,67% от капитала на „Приморец Турист” 
АД. Седалището и адресът на управление на „Приморец Турист” АД е в гр. Бургас, ул. 
„Княз Батенберг” №2. „Приморец Турист” АД е акционерно дружество с основна дейност: 
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хотелиерство, ресторантьорство, тутопрераторска дейнотст. „Приморец Турист” АД е 
юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са 
Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите. Общото 
събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или 
чрез упълномощен представител. Съвет на директорите се състои от трима души: 
 
Галя Димитрова Янчева,   – Изпълнителен директор и член на СД 
Юлиян Василев Кушинов – член на СД 
Татяна Димитрова Янева – член на СД 
 
„Нефтохим-Инвест Финанс” АД 
 
       "Черноморски Холдинг" АД притежава 99,99% от капитала на „Нефтохим-Инвест 
Финанс” АД. Седалището и адресът на управление на „Нефтохим-Инвест Финанс”АД е в 
гр. София; район  Триадица, бул. „България” №81а; ет. 2. „Нефтохим-Инвест Финанс” АД е 
акционерно дружество с основна дейност: Покупка на менителници и записни заповеди, 
финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия.  
„Нефтохим-Инвест Финанс”АД е юридическо лице с едностепенна система на 
управление. Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избрания от 
него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с 
право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съвет на 
директорите включва: 
Адам Живков Сотков,   – Изпълнителен директор и член на СД; 
Борислав Николаев Борисов – член на СД; 
Розалина Здравкова Станкова – член на СД. 

 
Управление на дружеството 
 
"Черноморски Холдинг"АД е с едностепенна система на управление.  На 18 

Декември 2018г. Търговски регистър, публикува обновена информация за проямна в 
Съвета на директорите както следва: 

 
Освободени от длъжност са лицата: 
 Драгомир Милчев Милков  
 Адам Живков Сотков  

 
Новоназначения съвет се състои от: 

 Галина Диянова Георгиева  
 Виолета Вълкова Михайлова  
 Радослав Костадинов Мандев 

Мандата, с който е избран съвета на директорите е 5 (пет) календарни години. 
Дружеството се представлява от Радослав Костадинов Мандев (изпълнителен директор) 

 
Предвид историята на компанията и факта че, е създадена като приватизационен 

фонд няма акционери, притежаващи над 5 % от акциите с право на глас. 

 
 



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД 
 

 

гр.София, бул. „Александър Малинов” №80А 

 
30 

2. Преглед на дейността 
 

 Информация за важни събития, настъпили през периода 01.01.2018 г. – 
31.12.2018 г. за "Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни дружества. 

Първо тримесечие на 2018 г. 

През първото тримесечие на 2018 г. не са настъпили важни събития, свързани с 
дейността на "Черноморски Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества 

Второ тримесечие на 2018 г. 

 
През второто тримесечие на 2018 г. не са настъпили важни събития, свързани с 

дейността на "Черноморски Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества 
 

Трето тримесечие на 2018 г. 
 
 През третото тримесечие на 2018 г. не са настъпили важни събития, свързани с 
дейността на "Черноморски Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества. 

 
Четвърто тримесечие на 2018 г. 

На 08.10.2018 г. Съвета на директорите на „Черноморски Холдинг” АД, взема 
решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.   

На 05.12.2018 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите,  на което 
бяха взети следните решения: 

По точка първа: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна 
адреса на управление на дружеството ОТ гp. София, п.к.1404, район "Триадица", бул. 
"България"  № 81А, ет. 2, НА. гр. София 1712, район Младост, бул. "Александър Малинов" 
№80А. 

По точка втора: Общото събрание на акционерите взема решение да освободи 
досегашните членове на СД, Драгомир Милчев Милков и Адам Живков Сотков, от 
заеманите длъжности, и на тяхно място избира нови членове на СД в лицето на Галина 
Диянова Георгиева, Виолета Вълкова Михайлова и Радослав Костадинов Мандев. 

По точка трета:  Общо събрание на акционерите взема решение за  промени и 
допълнения в устава на дружеството, както следва: 

Чл. 3, ал. 2 от Устава, касаещ адреса на управление на дружеството, придобива 
следната редакция:   

(Изм. на ОСА от 30.06.2017 г., Изм. на ОСА от 05.12.2018 г.) 

Адресът на управление на дружеството е в гр. София 1712, район Младост, бул. 
„Александър Малинов” № 80А. 
 



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД 
 

 

гр.София, бул. „Александър Малинов” №80А 

 
31 

Влияние на важните събития за "Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни 
дружества, настъпили през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. върху резултатите 
във финансовия отчет 

Основният капитал на "Черноморски Холдинг"АД е в размер на 9 156 588 лева, 
разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на 
глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Нетекущите активи на 
групата са в размер на 433 хил. лв. Собственият капитал е 9,563 хил. лв. Нетекущи 
пасиви за отчетния период не са отчетени, а текущите пасиви са в размер на 12 хил. лв. 
Финансовият резултат на дружеството (натрупаната загуба) към 31.12.2018 г.,  е в 
размер на 11,613 хил. лв. 

 
Важни събития, настъпили в Дружествата от групана на"Черноморски 
Холдинг"АД , след края на отчетния период 
 

След края на отчетния период, на 25.02.2019г. „Черноморски Холдинг”АД  проведе 
извънредно общо събрание  на акционерите,  на което се взе решение за приемане на 
изменения и допълнения в Устава на дружеството: 

Чл. 10 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на 
директорите, придобива следната редакция:    

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на 
директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството 
до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева 
чрез издаване на нови обикновенни и/или привилегировани акции в срок до 5 /пет/ години, 
считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския 
регистър.   

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: 
размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по 
тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на 
новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането й; 
инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, 
предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на 
съответното увеличение на капитала. 

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ. 
(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при 

увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, 
като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за 
записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, 
срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции. 

 
1.2. Чл. 13 от Устава, касаещ намаляването на капитала, придобива 

следната редакция:    
(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от 

закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини: 
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- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под 
минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ; 

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез 
изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ. 

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по 
който ще се извърши намаляването на капитала. 

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки 
клас акционери, взето на отделно събрание. 

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително 
обезсилване на акции.  

 
1.3. Чл. 15 от Устава, касаещ намаляването на капитала чрез обезсилване 

на акции, се отменя изцяло.    
 
1.4. Чл. 21 от Устава, касаещ книгата на акционерите, придобива 

посочената по-долу редакция, респективно ал. 2 и ал. 3 се отменят.    
Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД”. 
 
1.5. Чл. 32 от Устава, касаещ свикването на общо събрание, придобива 

следната редакция:    
(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите – по собствена 

инициатива или по искане на група акционери, които повече от три месеца притежават 
акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. 

(2) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, 
притежаващи най-малко 5% от акциите на дружеството, същото не бъде 
удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването 
на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или 
овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика 
събранието. 

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като до 
откриването на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.  

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя 
според изискванията на действащото законодателство. 

 
1.6. Чл. 33 от Устава, касаещ правото на сведения, придобива следната 

редакция:  
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да 

бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на 
обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се 
предоставят на всеки акционер безплатно. 

 
1.7. Чл. 36, ал. 3 от Устава, касаещ мнозинството, с което се приемат 

решенията на Общото събрание, придобива следната редакция: 
Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на 

събранието капитал. Решенията по чл. 30, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от 
Общото събрание с мнозинство ¾ от представения на събранието капитал.  
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1.8. Създава се нов чл. 42а: „ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
НА ДИРЕКТОРИТЕ”  

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в 
търговския регистър,  Съветът на директорите има право да взема решения за издаване 
на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с 
общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в 
друга валута. 

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, 
параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. 

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, 
включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на 
една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка 
емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната 
дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на 
предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се 
счита за сключен.“ 
 

Сключване или изпълняване на съществени сделки: 

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани сделки, които водят или 
предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто 
от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател или от пазарната 
цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е вероятно да повлияят на 
инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване 
правото на глас освен оповестените в настоящата информация.    

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица през изминалия отчетен 
период 

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни 
дружества и собственици. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва 
членовете на Съвета на директорите. 

През 2018 г. "Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни дружества не са сключвали 
сделки със свързани лица. 
 
3.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 
"Черноморски Холдинг"АД  и неговите дъщерни дружества  
 
3.1 Управление на риска 
 

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на 
дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.Инвестирането в 
ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове. 

 
Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "Черноморски 
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Холдинг"АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността 
риска да бъде елиминиран, ограничаван или не. 
 
3.2 Систематични или "Общи" рискове 
 

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват 
ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със 
състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, 
регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да 
ги отчете и да се съобразява с тях. 
 
3.3 Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в 
страната върху стопанския и инвстиционния процес и в частност върху 
възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, 
политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават 
непредсказуема бизнес среда. 

 
3.4 Макроикономическият риск се характеризира чрез основните 
макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, 
лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Лихвените 
равнища не се отразиха пряко върху дейността на дружеството, тъй като не е 
използвало банкови кредити, но плащането на лихви по депозити и получаването 
на лихви по кредити за оборотно финансиране са свързани с пазарната лихва. 
Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на 
"Черноморски Холдинг"АД.  
 
3.5 Несистематични рискове 

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "Черноморски 
Холдинг"АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори 
несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ 
несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който 
обединява бизнес риска и финансовия риск. 
 
3.6 Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на 
услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, 
конкуренцията на външни и вътрешни доставчици. 

 
3.7 Бизнес рискът отразява несигурността от получаване на приходи и формиране 
на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на 
неговото минимизиране за "Черноморски Холдинг"АД е в следните направления: 
диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на 
решения за инвестиции; 
 
3.8 Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за 
получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използва привлечени 
или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват 
показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост. 
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Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно 

ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид 
гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, 
своите задължения. 

 
3.9 Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в 
договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е 
минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на 
паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и 
ликвидност на компанията. 

 
4. Систематизирана финансова информация 
 

АКТИВИ 
 
Нетекущи активи 
Нетекущите активи на Дружеството към 31.12.2018 г. са в размер на 433 000 лв. 
Структурата на нетекущите активи е следната: 
Земи – 49 000 лв. 
Инвестиции в дъщерни дружества – 378 000 лв. 
Инвестиции в асоциирани дружества – 6 000 лв. 

 
Текущи активи 
Текущите активи на Дружеството към 31.12.2018 г. са в размер на 9 143 000 лв. 
Структурата на текущите активи е следната: 
Търговски и други вземания – 9 098 000 лв. 
Финансови активи – 36 000 лв. 
Парични средства в безсрочни депозити– 9 000 лв. 
Общо активи –9 576 000 лв. 

 

Собствен капитал 
Собствения капитал на Дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 9 563 000 лв. 
Структурата на собствения капитал е следната: 
Основен капитал :  8 786 000 лв. 
Резерви:  12 390 000 лв. 
Финансов резултат:   (11 613 000) лв. 
 
Групата приключва финансовата 2018 г. с Печалба в размер на  36 000 лв. 
 
4.1. Анализ на дейността и финансовото състояние на Групата 
 
Към 31 декември 2018 г. акционерният капитал на Дружеството е в размер на 9 157 хил. 
лв. и надвишава натрупаната загуба, която е в размер на (11 613) хил. лв.. 
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило 
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След 
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извършения преглед на дейността на Дружеството ръководството очаква, че 
Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си 
дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие 
при изготвянето на финансовия отчет.  
 
Научноизследователска и развойна дейност 

 
Поради специфичния предмет на дейност "Черноморски Холдинг"АД, както и 

неговите дъщерни дружества, не се занимават с научни изследвания и разработки. 
 

Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 
 

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през 
годината акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те 
представляват, както и цената, по която е станало придобиването или 
прехвърлянето: 

През 2018 г. "Черноморски Холдинг"АД не е придобивало и прехвърляло 
собствени акции. 

  
2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от 

капитала, която те представляват: 
Към 31.12.2018 г. "Черноморски Холдинг"АД  притежава 04.05%  от капитала на 

дружеството, което представлява 92 805 броя собствени акции. 
 
3. Политика за възнагражденията членовете на Съвета на директорите: 
През 2018 г. възнаграждения на съвета на директорите не са начислявани или 

изплащани.  
 
4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на Съвета на 

директорите през годината акции и облигации на дружеството 
Към 31.12.2018 г., членовете както на стария, така и на новия Съвет на 

директорите не притежават акции и облигации от капитала на "Черноморски 
Холдинг"АД 

 
5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на 

дружеството 
Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на 
"Черноморски Холдинг"АД на регулиран пазар на финансови инструменти при 
спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

 
6. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като 

неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от 
капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други 
дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети: 
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Име 

Участие в 
управителните и 

надзорни органи на 
други дружества 

Участие (повече от 25 
на сто) в капитала на 

други дружества 

Дружества, в 
които лицето 

упражнява 
контрол 

Радослав 
Костадинов 

Мандев  

"Парк АДСИЦ,, 
ЕИК: 131401280 

Няма Няма 

Галина 
Диянова 

Георгиева 

"Парк АДСИЦ,, 
ЕИК: 131401280 

Непряко, като 
представител на: 

"Парк АДСИЦ,, 
ЕИК: 131401280 

Няма 

Виолета 
Вълкова 

Михайлова 

"Парк АДСИЦ,, 
ЕИК: 131401280 

Непряко, като 
представител на: 

"Парк АДСИЦ,, 
ЕИК: 131401280 

Няма 

Борислав 
Николаев 
Борисов 

КОНСУЛТ БТ ООД 
ЕИК: 175279636 

Консулт БТ ООД 
ЕИК: 175279636 

Няма 

Розалина 
Здравкова 
Станкова 

ЕОС ПРИМ ЕООД, 
 ЕИК: 175217378 

ЛОГИКОМ ООД 
ЕИК: 121105906 

ЛОГИКОМ ПЛЮС ООД 
ЕИК: 175184152 СИКС - 

ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ 
ЕООД, ЕИК: 203569140 

АЕРОТЕКС АД,  
ЕИК: 175208564 

ЕОС ПРИМ ЕООД, 
 ЕИК: 175217378 

ЛОГИКОМ ПЛЮС ООД 
ЕИК: 175184152 СИКС - 

ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ 
ЕООД, ЕИК: 203569140 

Няма 

Адам  
Живков 
Сотков 

С.Г. ГРУП-АГРО ООД, 
 ЕИК: 148103089 

ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ 
ХОЛДИНГ АД, 

 ЕИК: 203734859 
СВЕТИ ГЕОРГИ ГРУП ЕАД 

 ЕИК: 203693558 
ВИП КОЛЕКШЪН ЕАД 

 ЕИК: 203733579 

МАСО ООД, 
 ЕИК: 103891400  

СГ-ГРУП ДЗЗД, 
 ЕИК: 148002599 

 

Татяна 
Димитрова 

Янева 

ВОДНО СТОПАНСТВО БУРГАС 
АД, 

 ЕИК: 102221906 
КИКИ-ТА - ТАТЯНА 

ДИМИТРОВА ЕТ, ЕИК: 
102632455 

КИКИ-ТА - ТАТЯНА 
ДИМИТРОВА ЕТ, ЕИК: 

102632455 
 

 
7. Сключени през 2018 г. договори с членове на Съвета на директорите или 

свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или 
съществено се отклоняват от пазарните условия 

През 2018 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или 
свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност или съществено се 
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отклоняват от пазарните условия свързани с "Черноморски Холдинг"АД  и неговите 
дъщерни дружества . 

 
8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 

очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции 
и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение 
за дейността на дружеството. 

 
Ръководството на „Черноморски Холдинг"АД очаква изпълнение на заложените 

инвестиционни планове, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане 
на дейността на Дружеството. 

При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от 
допълнително финансиране на дейността, освен емитирането на акции, Черноморски 
Холдинг"АД може да увеличи  ликвидните парични потоци чрез емитирането на 
облигации и/или договарянето на банкови заеми. Изборът на допълнително 
финансиране за Дружеството ще зависи, както от конюнктурата на капиталовия пазар, 
така и от конкретната необходимост на ликвидни средства. 

 

Допълнителна информация по приложение 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от 
НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане 
до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация 

 
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно 
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на 
техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, 
настъпили през отчетната финансова година. 

 
„Черноморски Холдинг"АД не реализира приходи от продажби през отчетната 

година. 
 

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за 
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или 
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на 
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният 
дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, 
се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите 
или покупките и връзките му с емитента. 

 
Според спецификата на дейността на дружеството "Черноморски Холдинг"АД, 

няма доставчици на материали.  
През 2018 г. няма сключени договори, които да реализират над 10% от разходите 

както за  „Черноморски Холдинг"АД, така и за неговите дъщерни дружества . 
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3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на 
емитента.  
 
       През отчетния период, не са направени значителни сделки за дейността на 
"Черноморски Холдинг"АД и за неговите дъщерни дружества. 
 
4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, 
през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и 
сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от 
пазарните условия, по които емитентът или негово дружество е страна с посочване 
на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, 
необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на 
емитента. 
 

През 2018 г. не са сключвани сделки между "Черноморски Холдинг"АД и членове на 
Съвета на директорите и/или свързани с тях лица.  

През 2018 г. не са сключвани сделки между "Нефтохим-Инвест Финанс"АД и членове 
на Съвета на директорите и/или свързани с тях лица. 

През 2018 г. не са сключвани сделки между "Приморец Турист"АД и членове на 
Съвета на директорите и/или свързани с тях лица. 

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи 
съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и 
извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата 
година. 

През 2018 г. не са настъпили събития с необичаен характер, имащи съществено 
влияние върху дейността на "Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни 
дружества . 

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, 
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и 
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази 
информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.  
 

През 2018 г в групата на  "Черноморски Холдинг"АД няма сделки, водени 
извънбалансово. 

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в 
страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални 
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън 
неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране. 
 
 "Черноморски Холдинг"АД има следните инвестиции в дъщерни предприятия: 
 

№ Емитент 
Брой акции 

към 
31.12.2017 

Дялово 
участие към 
31.12.2017 

Брой акции 
към 

31.12.2018 

Дялово 
участие към 
31.12.2018 
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1. 
„Приморец Турист” АД  

ЕИК 102002034 
1 648 154 99,67% 1 648 154 99,67% 

2. 
Нефтохим Инвест Финанс АД  

ЕИК 83182631 
999 900 99,99% 999 900 99,99% 

 
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 
или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с 
посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, 
както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. 
 

 Към 31.12.2018 г. "Черноморски Холдинг"АД както и неговите дъщерни 
дружества нямат сключени Банкови заеми.  
 

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 
или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, 
включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани 
лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните 
срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. 
 

Към 31.12.2018 г. "Черноморски Холдинг"АД  както и неговите дъщерни дружества 
не са предоставяли заеми. 

 
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни 
книжа през отчетния период. 
 
Към 31.12.2018 г."Черноморски Холдинг"АД както и неговите дъщерни не са 
извършвали увеличение на капитала чрез нова емисия на ценни книжа. 
 
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени 
във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за 
тези резултати. 

Към 31.12.2018 г.  "Черноморски Холдинг"АД не е в състояние да направи подобен 
анализ, тъй като през отчетния период не са изготвяни прогнози за тези резултати. 

 
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси 
с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните 
заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с 
оглед отстраняването им.  

Към 31.12.2018 г. "Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни дружества 
посрещат своите задължения без затруднения. При необходимост Дружеството би могло 
да привлече финансиране чрез кредит. 

 
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с 
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 
промени в структурата на финансиране на тази дейност. 
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Инвестиционните цели на "Черноморски Холдинг"АД са обусловени от характера на 
Дружеството и неговият Устав. Приоритет за Дружеството е нарастването на стойността 
и пазарната цена на акциите и изплащане на дивиденти на акционерите, при запазване 
и увеличаване на стойността на собствения капитал. За финансиране на своята дейност 
"Черноморски Холдинг"АД използва собствен капитал, който към 31.12.2018 г. е в 
размер на  9 789 348 лв. 

 
Ръководството на Дружеството очаква изпълнение на заложените инвестиционни 

планове на "Черноморски Холдинг"АД, както и икономически растеж и бъдещо цялостно 
разгръщане на дейността на Дружеството. 

 
При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от 

допълнително финансиране на дейността, освен емитирането на акции, Дружеството 
може да увеличава парични потоци чрез емитирането на облигации и/или договарянето 
на банкови заеми. Изборът на допълнително финансиране за Дружеството ще зависи от 
конюнктурата на капиталовия пазар. 

 
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.  
 
 През 2018 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на 
"Черноморски Холдинг"АД и неговите дъщерни дружества. 
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в 

процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и 
система за управление на рискове. 

"Черноморски Холдинг"АД прилага правила и процедури, регламентиращи 
ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от 
Дружеството. В правилата са описани различните видове информация, създавани и 
разкривани от Дружеството, процесите на вътрешно фирмения документооборот, 
различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете 
за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за 
управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол 
при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите 
отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в 
съответствие със законовите разпоредби. 
 
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 
отчетната финансова година. 
 

18 Декември 2018г. Търговски регистър, публикува обновена информация за 
проямна в Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг"АД както следва: 

 
Освободени от длъжност са лицата: 
 Драгомир Милчев Милков  
 Адам Живков Сотков  

 
Новоназначения съвет се състои от: 
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 Галина Диянова Георгиева  
 Виолета Вълкова Михайлова  
 Радослав Костадинов Мандев 

 
Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 (пет) календарни години. 

Дружеството се представлява от Радослав Костадинов Мандев (изпълнителен директор) 
 

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на 
всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната 
финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, 
независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или 
произтичат от разпределение на печалбата, включително: 
а) получени суми и непарични възнаграждения; 
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 
възнаграждението се дължи към по-късен момент; 
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на 
пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.  
 
           Членовете на Стария, както и на Новия Съвет на директорите за 2018 г. не са 
получавали възнаграждения. 
 
18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на 
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен 
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях 
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от 
емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху 
които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако 
има такава, и срок на опциите. 

 
Към 31.12.2018г., членовете на Съвета на директорите на "Черноморски Холдинг"АД 

както и на неговите дъщерни дружества, не притежават акции от капитала на 
Дружеството.  
 
19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат 
да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от 
настоящи акционери или облигационери. 
  
Не са известни такива договорености. 

 
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 
10 на сто от собствения му капитал; 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. 

 




