
“ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София 
 

 

Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София  уведомява всички 

настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с 

изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява 

Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността 

на дружеството за периода 01.01.2010 г. до 31.03.2010г. В  интерес на инвеститорите е да се 

запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, 

периодичния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл.41, ал.1, т.7 от 

Наредба №2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.  

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в 

информация. 

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни 

данни в настоящата информация са:  

o Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор  
 
o Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите 

 
o Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ 
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ  ЧЛ. 28, АЛ.2  

ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г. 

                                                     
1.1. Към 31.03.2010 г. не съществуват физически лица, които упражняват контрол върху 
дружеството по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК. Юридическото лице, което упражнява 
контрол чрез пряко притежаване на повече от 50 % от капитала на дружеството е „ЛЕВ 
КОРПОРАЦИЯ” АД.  

Лица, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на 
акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, са: 
 

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от 
капитала 

“Лев Корпорация” АД   500 000 броя 76.923 % 
ЗПК «Лев Инс» АД 150 000 броя 23.077 % 

 
1.2. През отчетното тримесечие не са извършвани промени в състава и разпределението на 
функциите между членовете на Съвета на директорите. 

 Към 31.03.2010 г. СД на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е в следния състав: 
1. Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор  
2. Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите  
3. Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите 
 

От 23.12.2009 г. независимият член на СД на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – Севдалина Чендова е 
преустановила осъществяването на функциите си на член на Съвета на директорите на „ЛЕВ 
ИНВЕСТ” АДСИЦ до избора и вписване в ТР на нов независим член на Съвета на директорите на 
дружеството поради отпадане на качеството на „независим член” на СД.  

 
1.3.  През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в начина на представляване на 
дружеството. Не е освобождаван и не е назначаван прокурист. Дружеството се представлява от  
Николай Илиев Начев - Председател и изпълнителен член на Съвета на Директорите.  
 
1.4. През отчетното тримесечие не е вземано решение за преобразуване на дружеството и не са 
извършвани структурни промени. 
 
1.5. Не е откривано производство по ликвидация. 
 
1.6. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество. 
  
1.7. Няма извършено придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на 
голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. 
 
1.8. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 
 
1.9. През отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружеството.  
 
1.10.  Реализираният финансов резултат за първо тримесечие на 2010 г. е нетна загуба в размер 
на 14 хил. лв. 



ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 

 
1.11. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, 
вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от 
собствения капитал на дружеството. 
 
1.12.  Не е извършвано публично разкриване на  модифициран одиторски доклад. 
 
1.13. През отчетното решение няма приемано решение за разпределяне на дивидент. 
             
1.14.  Не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството. 
 
1.15.  Не възникнало вземане, което е съществено за дружеството. 
 
1.16.  Към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството няма ликвидни проблеми. 
Коефициентите на ликвидност на дружеството не могат да бъдат представени тъй като 
дружеството няма текущи пасиви. 
 
1.17. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството. 
 
1.18.  Не са сключвани  или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с 
обичайната дейност на дружеството. 
 
1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. 
 

СД на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е изготвил становище съгласно чл.151, ал.5 от ЗППЦК 
относно Коригирано търгово предложение, отправено от ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД за закупуване 
на акции от „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ  и го е представил на КФН. 
1. Условия по предложената сделка 

Представена е обосновка на предложената цена, съгласно изискванията на ЗППЦК и 
Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично 
дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, 
договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.  
 Съгласно направеното изявление в търговото предложение Търговият предложител ЛЕВ 
КОРПОРАЦИЯ АД ще ползва собствени и/или заемни средства за финансиране на придобиването 
на акциите, обект на търговото предложение. 

Ясно и подробно е указана процедурата по приемане на търговото предложение от всеки 
акционер, който е адресат на предложението, чрез подаване на заявление за приемане по образец, 
както и срока, в рамките на който предложението може да бъде прието. Придобитите в резултат на 
търговото предложение акции се заплащат от  ИП Фактори АД за сметка на търговия предложител 
в срок до 7 работни след изтичане на срока за приемане на предложението - съответно на 
удължения срок по чл.155, ал.4 от ЗППЦК (ако има такъв) или на удължения срок по чл.21, ал.2 и 
3 от Наредба №13 (в случай на конкурентно търгово предложение). Цената на придобитите акции 
ще се изплаща при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по следните три 
начина: 
- По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния 
посредник, приел от акционера заявлението за приемане на търговото предложение и 
удостоверителните документи за притежаване на акциите. 
- По банкова сметка, посочена от акционера, приел търговото предложение 
- По обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП Фактори АД. 
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2. Информация за начина, по който предложената сделка ще се отрази върху трудовата 
заетост в ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 

Съгласно представената информация в търговото предложение, търговият предложител не 
възнамерява да извършва промени в състава на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в 
срок от една година от сключване на сделката. Не се предвиждат промени в състава на персонала и 
условията по трудовите договори на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 

Въз основа на представената информация в търговото предложение Съветът на 
директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ счита, че предложената сделка няма да доведе до 
съществени промени в описаните по-горе обстоятелства, както и върху трудовата заетост в 
дружеството като цяло. 

 
3. Стратегически планове на търговия предложител и тяхното въздействие върху 
служителите и мястото на извършване на дейност 

Съгласно представената информация в търговото предложение, стратегическите планове на 
търговия предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД относно дейността му и относно ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ предвиждат продължаване на нормалната работа на двете дружества. Не се очаква 
търговото предложение да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на 
дружествата. Стратегията на търговият предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД за ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ предвижда поддържане на съществуващия пазарен дял и умерен растеж на ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ. ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД няма да се намесва в оперативната работа на ЛЕВ ИНВЕСТ 
АДСИЦ. Търговият предложител счита, че настоящата структура на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е 
достатъчна за изпълнение на предвидения стратегически план. ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД има 
намерение да увеличи капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - обект на търговото предложение, чрез 
емисия на нови акции в размер до 1 040 000 лева в срок до една година от сключването на 
сделката.  

Търговият предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД има намерение да запази основната дейност 
и финансовата стратегия на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - обект на търговото предложение, за текущата 
и следващата финансова година . 

Плановете на търговия предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД и на обекта на търговото 
предложение ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ включват поддържането на развитието на дружеството в 
главната посока на неговата дейност към днешна дата. Дружеството ще инвестира във вземания, 
осигуряващи доход под формата на разлика между покупната и продажната цена и/или под 
формата на текущ доход от събирането им. 

ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД отчита факта, че ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ извършва дейността си в 
конкурентна среда. Въпреки, през последните години в сектора за търговия и секюритизация на 
вземания навлязоха много нови участници, стопанската конюнктура създава предпоставки за 
добро развитие на този сектор. Нарастването на междуфирмената задлъжнялост и на 
неплатежоспособността на бизнеса и домакинствата по усвоените от тях кредити  предполагат 
развитие на дейността на дружеството. Разбира се, съществуват редица рискове, които биха могли 
да отслабят конкурентната позиция на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, включително от невъзможност на 
длъжниците да извършват плащания по закупените от дружеството вземания. ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ 
АД очаква умерен растеж на дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 

Търговият предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД не възнамерява да внася промени в 
организацията, управителните органи и начина на управление и представителство на ЛЕВ 
ИНВЕСТ АДСИЦ. Понастоящем не се очаква извършването на големи инвестиции. 

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ ще следва стратегия за запазване и разширяване на съществуващия 
пазарен дял. Усилията ще се концентрират в посока увеличение на доходността. Търговият 
предложител ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД цели да запази стабилното и успешно развитие на ЛЕВ 
ИНВЕСТ АДСИЦ и да постигне цялостно умерено подобрение в рамките на следващите 5 години. 
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4. Информация относно съществуването на евентуални споразумения по упражняване 
на правото на глас по акциите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, доколкото такава е известна на СД 

На Съвета на директорите не са известни евентуални споразумения по отношение 
упражняването на правото на глас по акциите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, които да не са 
оповестени публично. ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД притежава  пряко 76.92 % от капитала на ЛЕВ 
ИНВЕСТ АДСИЦ, а чрез свързаното лице ЗПК „ЛЕВ ИНС” АД ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ АД 
притежава 100 % от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ. 

 
5. Данни за броя акции от капитала на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, притежавани от 
членовете на управителния му орган и дали те възнамеряват да приемат предложението 

Никой от членовете на съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не притежава 
акции от капитала на дружеството. 

 
1.20.  Не са прекратявани или съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които 
формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. 
 
1.21. Дружеството няма сключени нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните 
приходи на дружеството за последните три години. 
 
1.22. Не са преустановени  продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от 
приходите на дружеството. 
 
1.23.  Не е извършвана покупка на патент. 
 
1.24.  Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за 
дейност (лиценз). 
 
1.25.  Не е образувано или прекратено 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. 
 
1.26. Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в 
търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 
 
1.27. Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата 
икономическа група. 
 
1.28. Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента. 
 
1.29.  Важни събития за „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, настъпили през първо тримесечие на 
2010г.  
 
 
На 29.03.2010г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността Годишен финансов 
отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2009г. 
 
На 29.01.2010г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен финансов 
отчет за четвърто тримесечие на 2009г. 
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1.30. Движение на цените на акциите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за периода от 
01.01.2010г. до 31.03.2010 г. 
 

По данни от бюлетина на Българска Фондова Борса – София АД, за отчетния период няма 
сключени сделки с акции на „ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ”. 

 
 
 
29.04.2010г. 
гр. София                                          За „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ:……………………. 
               Николай Начев 

                                                           Изпълнителен  член на СД 
 
 


