ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО „БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33/1/ Т.6 ОТ НАРЕДБА №2
за третото тримесечие на 2011 г.
а/ През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната си политика.
б/ Няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.
в/ През периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството,
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване
на дейност.
г/ Последните прогнози за очакваните приходи на индивидуална база на "Бианор
Холдинг" АД са за 2009 г. и са посочени в регистрационния документ на дружеството в
раздел IV.4.3.2.1, стр. 53, одобрен от КФН с решение № 717 - Е от 31 май 2007 г.
Индивидуалните приходи от дейността към третото тримесечие на 2011 година са в
размер на 465 хил. лева.
д/ Акционери, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството са:
Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД
– 216 559 броя акции – 32,07%, продадени 6 000 акции в сравнение с предходния
тримесечен период.
Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и
изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД – 217 067 броя акции – 32,15% - няма
промяна от края на предходния тримесечен период.
Сия Йорданова Йорданова, акционер в „Бианор Холдинг” АД – 38 745 броя акции –
5,74%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.
е/ Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции на
Дружеството
През отчетния периода един от членовете на СД е прехвърлял акции на дружеството и
към края на периода членовете на СД притежават акции на дружеството, както следва:
Николай Георгиев Рашев, председател на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД
– 216 559 броя акции – 32,07%, продадени 6 000 акции в сравнение с предходния
тримесечен период.
Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и
изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД – 217 067 броя акции – 32,15%, няма
промяна от края на предходния тримесечен период.
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ж/ Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на
дружеството.
е/ Няма предоставени гаранции от дружеството.
Дружеството е отпуснало заеми на свързани физически и юридически лица, като
конкретната информация е следната:

No

Заемател

Характер на
взаимоотношенията

Падеж

Сума
/лева/

Год.
лихвен
%

Неизплате
на
главница
/лева/

1

Атанас
Георгиев

Управител на „НайМаг” ООД

31.12.2011г.

50 000

12

50 000

2

„Бианор
Сървисиз”
ЕООД

Дъщерно дружество
на „Бианор Холдинг”
АД

31.12.2011г.

56 000

10

56 000

3

„Най-Маг”
ООД

Дъщерно дружество
на „Бианор Холдинг”
АД

31.12.2011г.

186 500

10

186 500

Изпълнителен директор:
/Костадин Йорданов/
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