ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО „БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33/1/ Т.6 ОТ НАРЕДБА №2
за първото тримесечие на 2014 г.

а/ През отчетния период Дружеството не е променяло счетоводната си политика.
б/ Няма промени в икономическата група на Дружеството през периода.
в/ През периода са извършени следните 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 – На 31.01.2014 г. Търговският регистър при Агенция по
вписванията вписа промяна в собствеността на дъщерното дружество „Флипс Медиа“ ЕАД
и трансформирането му в еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на
капитала е дружеството Флипс Медиа, Инк., в което „Бианор Холдинг“ АД притежава
акционерно участие в размер на 68,22% от капитала.
На 03.02.2014 г. дъщерното дружество „Флипс Медиа“ Инк. постигна предварително
споразумение за привличане на инвестиция на стойност приблизително 2,400,000 щатски
долара. Потенциални инвеститори са водещ европейски инвестиционен фонд,
американски инвеститор с опит със стартиращи компании и няколко индивидуални
инвеститора.
На 04.03.2014 г. „Флипс Медиа“ Инк. постигна окончателно споразумение за привличане
на инвестиция на стойност 2,420,194 щатски долара. Инвеститорите са Earlybird Digital
East Fund 2012 SCA SICAR - водещ европейски фонд за рискови инвестиции, Tim Draper представен чрез The Timothy C. Draper Living Trust и JABE, LLC, Hasal Aslanoba –
представен чрез Aslanoba Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi , LAUNCHub Partners OOD,
Teres Angels OOD и частни инвеститори - бизнес ангели. Инвестицията е осъществена чрез
увеличение на капитала на „Флипс Медиа“ Инк. чрез издаване на 3,622,694 (три милиона
шестстотин двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и четири) привилегировани
акции с номинална стойност $0.0001 щатски долара за акция и обща емисионна стойност
2,420,194 щатски долара, и покриване на натрупаните текущи задължения на Дъщерното
дружество в размер на 720,194 щатски долара.
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 края на първото тримесечие на 2014 година са
в размер на 147 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%, няма промяна от края на предходния тримесечен период.
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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.
„Първа финансова брокерска къща“ ООД, акционер в „Бианор Холдинг” АД – 55171 броя
акции – 8,17%, закупени 4700 броя акции от края на предходния тримесечен период.
е/ Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции на
Дружеството.
През отчетния период членовете на СД не са придобивали или прехвърляли 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%, няма промяна от края на 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.
Неделчо Василев Неделчев, независим член на Съвета на директорите на „Бианор
Холдинг” АД – 14140 броя акции – 2,09%, продадени 6800 броя акции спрямо предходния
тримесечен период.
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, както следва:
No

Заемател

Характер на
взаимоотношенията

Падеж

/лева/

Год.
лихвен
%

Неизплате
на
главница
/лева/

Сума

1

Атанас
Георгиев

Съдружник в „НайМаг” ООД

30.06.2014г.

50 000

12

50 000

2

„Най-Маг”
ООД

Дъщерно дружество
на „Бианор Холдинг”
АД

30.06.2014г.

216 500

10

216 500

Дъщерното дружество „Бианор Сървисиз” ЕООД е предоставило депозити на Дружеството
в размер на 757 хил. лв. за срок от 6 месеца при 7% годишна лихва.
Изпълнителен директор:
/Костадин Йорданов/
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