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АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 

НА КФН 
 

1. Структура на капитала на ФЕЕИ АДСИЦ класове акции, правата и задълженията, 
свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която 
съставлява всеки отделен клас. 

 
Към 31.12.2017 г. собственият капитал на дружеството възлиза на 4 454 126 лева.  

Неговата структура е както следва: 
 
 

№ Вид на акционерите Бр. акционери Бр.акции 
1. индивидуални участници  231 250 
2. юридически лица  4 222 876 
                                              Общо:  4 454 126 

 
 

 
 

65.97%

28.84%

5.19%

Акционерна структура на ФЕЕИ АДСИЦ към 
31.12.2017г.

Институционални инвеститори Юридически лица Физически лица
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Акциите са  безналични, обикновени, с право на глас и с единична номинална 

стойност един лев с ISIN код на емисията -  BG1100026068. 
 
Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран 

пазар в Република България  или друга държава членка.  
 

94.81%

5.19%

Акционерна структура на ФЕЕИ АДСИЦ към 
31.12.2017г.

Юридически лица Физически лица

32%

26%
7%

30%

5%

Акционерна структура на ФЕЕИ АДСИЦ към 
31.12.2017г.

НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН 
КОНСУЛТ АД

ЕСКОНА КОНСУЛТ ООД

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН 
ФОНД-БЪДЕЩЕ

Други юридически лица

Физически лица
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2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 
от дружеството или друг акционер 

 
 
Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за 

притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от 
дружеството или друг акционер. 
 
 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече 
от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за 
акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават 
акциите 
 

 
 

Дялово участие 
във 

„ФЕЕИ” АДСИЦ 

Процент от капитала 

към 31.12.2017 

при капитал 

4 454 126 

Процент от капитала 

към 30.09.2017 

при капитал 

4 454 126 

УПФ „Бъдеще“ 6.94 6.94 

Некст Дженерейшън Консулт АД 32.49 32.49 

Ескона  Консулт ООД 25.73 25.73 

 
 

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на 
тези права 

 
Дружеството няма акционери със специални контролни права. 

 
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато 

служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се 
упражнява непосредствено от тях 

 
Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас,  когато 

служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява 
директно от тях. 
 

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на 
акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 
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упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 
притежаването на акциите 

 
Дружеството няма ограничения върху правата на глас. 

 
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които 

могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас 
 

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които 
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 

 
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 
допълнения в устава 

 
Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) 

години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. 
Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След 
изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да 
изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на 
директорите. 
 

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото 
да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството 

 
Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, „ФЕЕИ” АДСИЦ има едностепенна система на 

управление. 
 

Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на 
директорите.  
 

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото 
събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно 
по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

 
Дружеството се управлява от Съвет на директорите  в състав: 

 
 Красимир Димитров - Член на Съвета на директорите; 
 Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите;  
 Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен Директор и независим член на Съвета 

на директорите. 
 






