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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
за трето тримесечие на 2019 г. 

 
 

Съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1 т.6 от Наредба № 2 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на 
финансовия резултат и собствения капитал на емитента: 
 

Няма такава информация за отчетния период. 
 

2. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 
емитента: 
 

Дружеството е не е част от Икономическа група по смисъла на §1, т. 7 от 
Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за Проспектите при публично предлагане 
и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.  

 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 

емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата 
група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 
дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност: 
 

През разглеждания период: 
 Не е започнало производство по преобразуване и не е извършвано такова; 
 „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ не притежава 

участия в други дружества; 
 Дружеството не е апортирало имущество в друго дружество; 
 Няма преустановени дейности; 
 Дружеството няма дългосрочни инвестиции. 

 
4. Становище на управителния орган относно възможностите за 

реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, 
като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за 
факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните 
резултати най-малко за следващото тримесечие: 

 
„ФЕЕИ” АДСИЦ няма публикувани прогнози за финансовите си резултати. 
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5. Участия в капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - 
ФЕЕИ” АДСИЦ на лица, притежаващи над 5.0%: 

 
 

Дялово участие 
във 

„ФЕЕИ” АДСИЦ 

Процент от капитала 

към 30.09.2019 

при капитал 

4 454 126 

Процент от капитала 

към 30.06.2019 

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 

 
Акционерна структура на „ФЕЕИ” АДСИЦ към 30.09.2019 г. 
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6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи 
на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за 
периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно: 
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Членове на Съвета на директорите на „ФЕЕИ” АДСИЦ: 
 

 
 
 

Дялово участие 
във 

„ФЕЕИ” АДСИЦ 

Процент от 
капитала 

към 
30.09.2019 

при капитал 

4 454 126 

Процент от 
капитала 

към 
30.06.2019 

при капитал 

4 454 126 

Красимир Димитров Тодоров – Член на Съвета на 
Директорите 

 
- 

 
- 

Прокопи Дичев Прокопиев - Председател на Съвета на 
директорите  

0.00002 0.00002 

Деян Боянов Върбанов – Изпълнителен Директор и 
Член на Съвета на Директорите 

0.01 0.01 

 
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на 
сто от собствения капитал на емитента; 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:  
 
 

1. Търговско дело №3052/2017 г. по описа на Софийски Градски Съд, VI-19 Състав 
(Ищец: „МБАЛ Пазарджик“ АД/Ответник: „ФЕЕИ“ АДСИЦ“)- Търговско дело 3052 
от 2017г. на СГС в момента е висящо пред САС с номер т.д. 4512 от 2019г. Има 
насрочено съдебно заседание на 27.11.2019г. 

2.  Търговско дело №2048/2018 г. по описа на Софийски Градски Съд, VI-22 състав 
(Ищец: „МБАЛ Пазарджик“ АД/Ответник: „ФЕЕИ“ АДСИЦ“) – Търговско дело 
№2048/2018 по описа на СГС - към 30.10.2019г. е висящо в СГС, очаква се 
Определение за допускане на доказателства, доклад по делото и насрочване на 
първо съдебно заседание; 

3. Търговско дело №30/2018 г. по описа на Окръжен съд – Враца (Ищец: „ФЕЕИ“ 
АДСИЦ“ / Ответник: Община Борован) – следващото открито съдебно заседание 
по делото е насрочено за 15.12.2019 г., делото се води съвместно с процесуален 
представител на ЕБВР; 

4. Въззивно търговско дело 6148 по описа на Апелативен Съд - София за 2019г. - 
висящо в САС към 30.10.2019г., допусната е допълнителна техническа 
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експертиза, която да отговори на въпроси, поставени от ФЕЕИ (въззивник),

насрочено е за 11.12.2019г. от 10:00 часа;

5. Изпълнително дело NQ855/2018 г по описа на ЧСИ Цветелина Дахлева, с район

на Действие ОС-Враца (Взискател: „ФЕЕИ" АДСИЦ” Длъжник: Община

Криводол) — изискана е справка за имотите на община Криводол с цел

пристъпване към удовлетворяване на присъдените суми на взискателя.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество

заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно

лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с

посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето,

размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване,

размер на поето задължение, условия и срок:

Съгласно разпоредбата на чл. 21 от ЗДСИЦ, дружествата със специална

инвестиционна цел не могат да обезпечават чужди задължения или да предоставят

заеми.

24.10.2019 г.

Гр. София

• СОФИЗ

ОФЕЕП

5


