ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО „БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33/1/ Т.6 ОТ НАРЕДБА №2
за първото тримесечие на 2018 г.

а/ През отчетния период Дружеството не е променяло счетоводната си политика.
б/ Няма промени в икономическата група на Дружеството през периода.
в/ 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 през отчетния период –
На 15.01.2018 г. Търговският регистър към Агенция по вписванията вписа увеличение на
капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175044321.
Увеличението е в резултат на непарична вноска от страна на едноличния собственик
„Бианор Холдинг“ АД, в размер на 1 900 000 лева, представляваща вземане по договори
за търговски заеми, предоставени на дъщерното дружество. Активът е оценен от три вещи
лица към Агенция по вписванията. Сделката е извършена след упълномощаване от общото
събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД, направено на извънредно общо
събрание на 29.12.2017 г.
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 2018 година са
в размер на 42 хил. лева.
д/ Акционери, притежаващи над 5% от капитала на Дружеството са:
Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и
изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД – притежавани 217 067 броя акции,
упражнявани 217 067 права на глас - общо 32,15% от капитала, няма промяна от края на
предходния период.
Неделчо Василев Неделчев, акционер в „Бианор Холдинг” АД – притежавани 115 715 броя
акции, закупени 991 броя акции от края на предходния период, упражнявани 118 715
права на глас – общо 17,58% от капитала.
Иван Димитров Димитров, председател на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД
– притежавани 96 071 броя акции – 14,23%, няма промяна от края на предходния период.
Сия Йорданова Йорданова, акционер в „Бианор Холдинг” АД – притежавани 14 298 броя
акции, упражнявани 37 318 права на глас – общо 5,53%, няма промяна от края на
предходния период.
е/ Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции на
Дружеството.
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През отчетния период членовете на СД са придобивали или прехвърляли акции на
дружеството и към края на периода членовете на СД притежават акции на дружеството,
както следва:
Костадин Стоянов Йорданов, заместник-председател на Съвета на директорите и
изпълнителен директор на „Бианор Холдинг” АД – притежавани 217 067 броя акции,
упражнявани 217 067 права на глас - общо 32,15% от капитала, няма промяна от края на
предходния период.
Иван Димитров Димитров, председател на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД
– притежавани 96 071 броя акции – 14,23%, няма промяна от края на предходния 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 дъщерното дружество „Бианор Сървисиз” ЕООД в
размер на 32 хил. лв. за срок до 30.06.2019 г. при 5% годишна лихва.

Изпълнителен директор:
/Костадин Йорданов/
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