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„ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС“ АД 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“ 

ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И 

ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 

КЪМ 31.03.2022 г. 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 
  

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

Към 31.03.2022 год. „АРЗ ХОЛДИНГ 2002“ ЕООД притежава 60,68 % от 

гласовете с право на глас в Общото събрание на акционерите. Структурата на капитала 

на „ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС” АД е следната:   

 

Акционер Брой акции 

Брой 

права на 

глас 

% на 

участие 

АРЗ Холдинг-2002 ЕООД 6 067 684 6 067 684 60,68% 

ПОД Бъдеще за сметка на: 725 000 725 000 7,25% 

Универсален пенсионен фонд Бъдеще 698 000 698 000 6,98% 

Доброволен пенсионен фонд Бъдеще 27 000 27 000 0,27% 

ПОД  Топлина за сметка на: 1 429 808 1 429 808 14,30% 

УПФ Топлина 696 517 696 517 6,97% 

ППФ Топлина 621 891 621 891 6,22% 

ДПФ Топлина 111 400 111 400 1,11% 

ЗАД ОЗК-Застраховане АД 563 000 563 000 5,63% 

Други юридически и физически лица 1 214 508 1 214 508 12,15% 

Общо: 10 000 000 10 000 000 100,00% 

 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до 

обявяване на дружеството в несъстоятелност. 
 

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за 

„ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС”АД. 

  

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
 

През отчетния период, включително през първо тримесечие на 2022 г., не са 

сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната дейност на 

дружеството. 

 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 
 

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и 

разваляне на договор за съвместно предприятие от „ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС” АД. 

 

5. Промяна на одиторите на дружествата и причини за промяната. 
 

С решение на РГОСА от 29.06.2021 г., по предложение на акционер за 

извършване на проверка и заверка на ГФО за дейността на дружеството през 2021 г. е 

избрано и назначено одиторско предприятие „Филипов одитинг“ ООД, с рег. № 168 и 
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ЕИК 201586174, а отговорен за одита е Моника Асенова. 

 

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 

задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на 

иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 
 

Няма съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, които са с 

цена на иска по-висока от 10 на сто от нетните активи на дружеството. 

 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 
 

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на 

залог на дялови участия в търговски дружества от „ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС” АД. 

 

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или 

да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа. 
 

Не са налице обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, продадат или да 

продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 

 

 

27.04.2022 г. 

 

 

За „ПОРТ ФЛОТ - БУРГАС“ АД: ………………….. 

 

Димитър Христов 

/Изпълнителен директор/ 
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