
Информацията по приложение № 11. от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на 

регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа 

 
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не 
са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга 
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и 
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 
която съставлява всеки отделен клас 
 

Капиталът на “Български транспортен холдинг” АД е разпределен в 328 523 
поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1.00 лв. Всички акции 
на дружеството са приети за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, на 
Неофициален пазар акции, Сегмент “B”. Дружеството не е издавало други класове 
акции. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.  

 
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 
 

В Устава на “Български транспортен холдинг” АД не са предвидени 
ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 
притежаването 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 
 

Според списъка на акционерите, издаден от “Централния депозитар” АД към 
15.12.2008г., във връзка с провеждането на извънредното Общо събрание на 
акционерите на 29.12.2008г., лицата, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото 
събрание на “Български транспортен холдинг” АД, са както следва: “Залмек” ООД, 
притежаващ пряко 17 843 бр. акции, което представлява 5.43% от капитала на 
дружеството, Койчо Янков Русев притежаващ пряко 48 004 бр. акции, което 
представлява 14.61% от капитала на дружеството, Христо Димитров Димитров 
притежаващ пряко 25 039 бр. акции, което представлява 7.62% от капитала на 
дружеството, Мария Димитрова Петкова притежаваща пряко 30 111 бр. акции, което 
представлява 9.17% от капитала и Светла Койчева Русева притежаваща 35 011 бр. 
акции, което представлява 10.66% от капитала на дружеството. 
 
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права 
 

Няма акционери в “Български транспортен холдинг” АД, които имат 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 
 

“Български транспортен холдинг” АД няма система 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. Всеки служител, който е 
акционер гласува по собствена преценка. 
 
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас 
на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване 
на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството 
финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите 
 

Не са налице 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 
 

Не са ни известни споразумения между акционерите, 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 
 

Съгласно чл. 41 от Устава на “Български транспортен холдинг” АД, членовете 
на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от пет 
години, който започва да тече от датата на вписването им в Търговския регистър. 
Надзорният съвет се състои от три дееспособни лица, които са акционери в 
дружеството. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освобождавани от 
длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, при условията на чл. 38, 
ал. 3 от Устава.  

Съгл. Чл. 50  от Устава, членовете на Управителния съвет се избират от 
Надзорния съвет с мандат от пет години, който започва да тече от датата на вписването 
им в Търговския регистър. Управителният съвет се състои от три дееспособни 
физически лица. 

Решенията на общото събрание, в това число и за избор на Надзорен съвет се 
вземат с мнозинство не по-малко от 2/5 (две пети) от капитала на дружеството. 

За изменение и допълнение на Устава се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) 
от капитала на дружеството. 
 
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото 
да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството 
 

Правомощията на управителните органи са определени в Устава на 
дружеството, както и в приложимата нормативна уредба. Решенията за издаване на 
акции, съгласно Устава на дружеството, се взема от Общото събрание на акционерите. 
Решенията за обратно изкупуване на акции се вземат по реда на действащото 
законодателство. 



 
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се 
или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях 
 

Не са налице съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се 
прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на 
задължително търгово предлагане. 
 
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители 
за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание 
или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с 
търгово предлагане 
 

“Български транспортен холдинг” АД не е подписвал споразумения с 
управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане 
или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите 
правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. 
 
 
 

Изп. директор на 
“Български транспортен холдинг” АД: 

/Т. Попов/ 


