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Част I  

Резюме 
ОБЕК Т Н А ПРЕДЛ АГАНЕ СА 11  753  556  БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ,  ПОИМЕННИ ,  БЕЗН АЛИЧНИ ,  

СВОБОДНОПРЕХВЪРЛЯЕМИ  АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕ Н А К АПИТАЛ А Н А ЗД  ЕВРОИНС  АД.  

АКЦИИТЕ СА С ПРАВО Н А ГЛ АС ,  НОМИН АЛНА СТОЙНОСТ  1.00  ЛЕВ  И ЕМИСИОНН А 

СТОЙНОСТ 1.20  ЛВ .  

 
ISIN  BG1100081055 

 

В съответствие с Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно 

прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез 

препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, 

Регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за изменение на Регламент 
(ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, 
резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване, 

Регламент (ЕС) №862/2012 на Комисията от 4 Юни 2012 година за изменение на Регламент 

(ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, 
информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими 
счетоводители или одитори 

и 

Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17 септември 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 

 

31 октомври 2014 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА 
С РЕШЕНИЕ № 1088-E от 19.12.2014 г., КАТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА 

ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ. 
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РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Приложения Елемент Оповестяване 

Всички А.1 

Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта.  

Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на 
целия Проспект от инвеститора. 

Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът 
инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските 
във връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство. 

Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително 
негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите 
части на Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя 
ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение 
дали да инвестират в такива ценни книжа. 

За всички А.2 

Емитентът не предвижда използване на настоящия Проспект за допускане до търговия на 
акциите на Дружеството до търговия на регулиран пазар за последваща препродажба или 
окончателно пласиране на ценни книжа, осъществени от финансови посредници, 
доколкото към датата на Проспекта на Емитента не са известни намерения на досегашните 
акционери за продажба на определени количества акции при вторичната търговия с 
акциите на Дружеството, във връзка с които съответно да са ангажирани финансови 
посредници. 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ 

Приложения Елемент Оповестяване 

1, 4, 7, 9, 11 Б.1 
Наименованието на Емитента е „ЗД ЕВРОИНС” АД 

1, 4, 7, 9, 11 Б.2 

Евроинс се учредява като акционерно дружество на 19.12.1996 г. в гр. София с решение 
№ 1 по фирмено дело № 15457/1996 на Софийски градски съд (СГС), под наименованието 
"Застрахователно и презастрахователно дружество БАЛКАНЪ" АД. 
Впоследствие дружеството променя наименованието си на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС" АД, като с решение № 1 от 24.03.1998 г. по фирмено дело № 
424/1998 седалището и партидата на дружеството са прехвърлени към Софийски окръжен 
съд. 
С решение по Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на 
“Застрахователно дружество ЕВРО ИНС” АД, проведено на 27.06.2008 г. наименованието 
на дружеството е променено на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД. Промяната в 
търговската фирма е отразена в Устава на дружеството и вписана в търговския регистър 
от дата 03.08.2008 г. 
Евроинс е пререгистрирано в съответствие с влезлия в сила от 01.01.2008 г. Закон за 
търговския регистър. 
Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 
Република България с единен идентификационен код (ЕИК) 121265113. 
Седалището и адресът на управление на Емитента е Република България, гр. София 1592, 
бул. Христофор Колумб №43. На същия адрес се намира и централният офис на 
компанията. Това е и официалният бизнес адрес за кореспонденция с дружеството. 

1 Б.3 

Вписаният предмет на дейност на Евроинс е застраховане, като дружеството извършва 
следните видове застраховки по общо застраховане: 

 Застраховка “Злополука”; 

 Застраховка “Заболяване”; 

 Застраховка “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”; 

 Застраховка “Релсови превозни средства”; 

 Застраховка “Летателни апарати”; 

 Застраховка “Плавателни съдове” (морски, речни и по езера и канали); 

 Застраховка “Товари по време на превоз” (включително стоки, багаж и други); 

http://www.euroins.bg/
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 Застраховка “Пожар и природни бедствия”; 

 Застраховка “Други щети на имущество”; 

 Застраховка “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването 
на моторни превозни средства”; 

 Застраховка “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването 
на летателни апарати”; 

 Застраховка “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването 
на плавателни съдове”; 

 Застраховка “Обща гражданска отговорност”; 

 Застраховка “Кредити”; 

 Застраховка “Гаранции”; 

 Застраховка “Разни финансови загуби”; 

 Застраховка “Правни разноски” (правна защита); 

 Застраховка “Помощ при пътуване” (асистанс). 

Дейността на Дружеството зависи в значителна степен от издаването на лицензии  за 
извършването на застрахователна дейност. 
Застрахователната дейност има лицензионен режим и се регулира от Комисията за 
финансов надзор. Евроинс е лицензирана застрахователна компания. Дружеството 
притежава “Разрешение за извършване на застрахователна дейност” № 8/15.06.1998 г., 
издадено от Национален съвет по застраховане, допълвано с: Разрешение № 
62/09.11.1998 г. от НСЗ за застраховка “Разни финансови загуби”; решение №В-
8/27.12.1999г. на Дирекция застрахователен надзор към Министерство на финансите за 
“Застраховка на плавателни съдове” и “Гражданска отговорност, свързана с 
притежаването и използването на плавателни съдове”; Решение № В-26 на ДЗН от 
01.02.2001 г. за застраховка “Гаранции”; Разрешение №398-ОЗ/29.09.2003 г. на Комисия 
за финансов надзор за застраховка “Правни разноски”; Решение № 859-ОЗ/27.09.2006 г. 
на КФН за допълнителен лиценз по застраховки “Релсови превозни средства”, “Летателни 
апарати”, “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на 
летателни апарати”; Решение № 1090-ОЗ/ 08.11.2006 г. на КФН за допълнителен лиценз 
по застраховка “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на сухопътни 
превозни средства”. 
След промените в Кодекса за застраховането през 2007 г., на застрахователните компании 
им е разрешено да извършват дейности по презастраховане по застраховките, за които 
имат издаден лиценз за застраховане. Евроинс извършва дейности по презастраховане от 
началото на 2009 г. 

1 Б.4а 

Ръководството на дружеството счита, че макроикономическите фактори, оказали 
негативен ефект през периода 2009-2013 г., ще продължат да оказват влияние върху 
резултатите за 2014 г. Брутният премиен приход на дружеството за 2014 г. ще бъде в 
пряка зависимост от развитието на общозастрахователния пазар в страната. През 2009 
година за първи път от много години пазарът отбеляза 4.9 % спад в приходите от 
застрахователни премии, през 2010 г. той е 5.6 %, през 2011 г. – 0.9 %, а през 2012 г. – 
1.9 %. По данни на КФН за 2013 г. ръстът е 6,5%, дължащ се основно на записаните 
премии по застраховка “Заболяване” от прелицензираните здравноосигурителните 
дружества като застрахователни, както и на нарастването на премийния приход от 
активно презастраховане. Отчитайки еднократното въздействие на посочените 
обстоятелства върху развитието на застрахователния пазар през 2013 г., като цяло се 
очаква икономическата криза да продължи да оказва негативно влияние върху растежа на 
пазара и през 2014 г., но със забавени темпове. В тази обстановка оптимистична е 
прогнозата за съвсем слаб ръст в общозастрахова-телния сектор. 

Главни тенденции в основната дейност на дружеството за текущата 2014 година: 

 премийният приход на Евроинс за текущата 2014 година се очаква да достигне 
88,5 млн. лв., при общ премиен приход на общозастрахователния пазар от 1.4 – 
1.5 млрд. лева; 

 темпът на развитие на Евроинс ще бъде съпоставим с този на застрахователния 
пазар; 

 пазарния дял се очаква да достигне около 6,0 – 6,2%. 

С оглед ограничаване влиянието на макроикономическите фактори върху бъдещата 
дейност и рентабилност на дружеството, фокусът на неговото развитие в краткосрочен 
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план ще бъде към увеличаване на пазарния дял на компанията на около 6,0-6,2 % и 
промяна на структурата на застрахователния портфейл в посока намаляване дела на 
автомобилното застраховане, паралелно и едновременно с намаляване на аквизиционните 
и административните разходи и постигане на положителен технически резултат по 
основните линии бизнес (видове застраховки). Това е свързано и с ограничане влиянието 
на оперативните рискови фактори и поддържане на адекватни по размер и структура 
технически резерви. 

4, 11 Б.4б Не се прилага. 

1,4,9,11 Б.5 

Евроинс е част от бизнес структурата на “Еврохолд България” АД, който контролира 
непряко Eмитента чрез дъщерния си застрахователен под-холдинг “Евроинс Иншурънс 
Груп” АД (ЕИГ). 
“Еврохолд България” АД е акционерно холдингово дружество. Дружеството е публично и 
акциите му се търгуват на БФБ-София. Инвеститорите могат да получат допълнителна 
информация за структурата и дейността на “Еврохолд България” АД от проспекта на 
дружеството, публикуван на електронните страници на БФБ-София АД, КФН и “Еврохолд 
България” АД. 
ЗД Евроинс АД не притежава дъщерни компании. 

 

1 Б.6 

Данни за Лицата, които упражняват пряк контрол върху емитента 

Наименование 
“ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД 

ЕИК 175394058 

Брой акции с право 
на глас от капитала 

на емитента 

Към датата на изготвяне на настоящия документ акционерът 
притежава пряко 9,183,486 (девет милиона и сто осемдесет и 
три хиляди четиристотин осемдесет и шест) акции с право на 
глас от капитала на емитента 

Процентен дял на 
притежаваните акции 

с право на глас от 
капитала на емитента 

Притежаваните от акционера акции с право на глас от капитала 
на емитента му дават право на 78,14% (седемдесет и осем и 
четиринадесет на сто) от гласовете в общото събрание на 
емитента 

Данни за Лицата, които упражняват непряк контрол върху емитента 
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Наименование “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 

ЕИК 

175187337 

Начин на 
контрол върху 
емитента 

 

Контрол чрез свързано лице (непряк контрол)  

Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 14, буква “а” от ДР на 

ЗППЦК. “Еврохолд България” АД притежава чрез дъщерното си 
дружество “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД повече от 50 на сто от 
акциите с право на глас на емитента. 

Друга 
информация 

“Еврохолд България” АД е дъщерно предприятие на “Старком 
Холдинг” АД, град Етрополе, (предишно наименование “Българска 
Холдингова Корпорация” АД), ЕИК по Булстат 121610851, което пък 
от своя страна се контролира от Асен Милков Христов с над 50 % 

участие в капитала и правата на глас в общото събрание. 

Наименование “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД 

ЕИК 

121610851 

Начин на контрол 
върху емитента 

 

Контрол чрез свързано лице (непряк контрол) 

Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 14, буква “а” от ДР на 

ЗППЦК. Към датата на изготвяне на проспекта “Старком Холдинг” 
АД притежава пряко 50.05 на сто на сто от акциите с право на глас 
на “Еврохолд България” АД и съответно упражнява чрез дъщерното 
си дружество непряк контрол върху емитента. 

Друга 
информация 

“Старком Холдинг” АД се контролира от Асен Милков Христов с над 

50 % участие в капитала и правата на глас в общото събрание на 
дружеството. 

Име Асен Милков Христов 

Начин на контрол 
върху емитента 

 

Контрол чрез свързано лице (непряк контрол) 

Контролът се осъществява по реда на § 1, т. 14, буква “а” от ДР 
на ЗППЦК. Към датата на изготвяне на проспекта “Старком 
Холдинг” АД притежава пряко 50.05 на сто на сто от акциите с 
право на глас на “Еврохолд България” АД и съответно упражнява 
чрез дъщерното си дружество непряк контрол върху емитента. 

Основният акционер “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД няма допълнителни права по 
притежаваните от него акции в Евроинс. 
Всички издадени от Евроинс акции дават еднакви права на своите притежатели, в 
съответствие с Устава на дружеството и разпоредбите на Търговския закон. В Устава на 
Емитента съответно няма предвидени допълнителни преференции за акционери, 
притежаващи контролно участие. 

Няма други лица, които да упражняват контрол върху Емитента в която и да е от 
хипотезите на параграф 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК или да 
контролират права на глас от акциите на Емитента в която и да е от хипотезите на чл. 146 
от ЗППЦК. 

1 Б.7 Избрана одитирана финансова информация за Евроинс за 2011 г., 2012 г. и 2013 
г.;Избрана неодитирана междинна финансова информация към 30.09.2013 г. и 30.09.2014 
г. 

Показател 
2011 2012 2013 30.9.2013 30.9.2014 

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

1. Счетоводна печалба/загуба 
(преди данъци) 

557 648 7 158 (1 114) (1 675) 

2. Нетна печалба/загуба (след 
данъци) 

485 524 6 246 (1114) (1 675) 

3. Нетни приходи  68 192 79 259 118 857 62 470 70 374 

4. Собствен капитал 11 959 12 483 18 729 11 369 17 054 

5. Пасиви (застрахователни 
резерви + други пасиви) 

68 770 79 591 131 569 75 357 141 605 

6. Активи  80 729 92 074 150 298 86 726 158 659 

Коефициент на финансова 0,17 0,16 0,14 0,15 0,12   
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автономност (4 : 5) 

Коефициент на задлъжнялост (5 
: 4) 

5,75 6,38 7,02 6,63 8,30 

Брутна рентабилност на 
приходите (1 : 3) % 

0,82 0,82 6,02 -1,78 -2,38 

Нетна рентабилност на 
приходите (2 : 3)% 

0,71 0,66 5,26 -1,78 -2,38 

Брутна рентабилност на 
собствения капитал (1 : 4)% 

4,66 5,19 38,22 -9,80 -9,82 

Нетна рентабилност на 
собствения капитал (2 : 4)% 

4,06 4,20 33,35 -9,80 -9,82 

Брутна рентабилност на 
пасивите (1 : 5)% 

0,81 0,81 5,44 -1,48 -1,18 

Нетна рентабилност на пасивите 
(2 : 5)% 

0,71 0,66 4,75 -1,48 -1,18 

Брутна рентабилност на 
активите (1 : 6)% 

0,69 0,70 4,76 -1,28 -1,06 

Нетна рентабилност на активите 
(2 : 6)% 

0,60 0,57 4,16 -1,28 -1,06 

Източник: „ЗД Евроинс“ АД 
Основни показатели на „ЗД Евроинс“ АД 

Показател  
2011 2012 2013 30.9.2013 30.9.2014 

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Приходи от застр. премии 76 506 86 103 118 923 54 377 58 597 

Пазарен дял (%) 5,6 6,4 8,3 5,4 5,8* 

Изплатени обезщетения, нетно от 
регреси 

35 660 42 084 61 246 36 007 39 861 

Брутна квота на щетимост (%) 
(изплатени обезщетения, нетно от 
регреси:приходи от 
застрахователни премии) 

46.6 48.9 51.5 66.22 68,03 

Оперативна печалба 556 687 7 095 (1 141) (1 560) 

в. т. ч. Приходи от инвестиции 4 947 1 970 836 675 184 

Нетна печалба/загуба  485 524 6 246 (1 114) (1 675) 

Сума на активите 80 729 92 074 150 298 86 726 158 659 

Нетни застрахователни резерви 54 610 64 073 108 262 55 741 94 804 

Собствен капитал 11 959 12 483 18 728 11 369 17 054 

Акционерен капитал в края на 
периода 

11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 

Брой акции в края на периода 
(хил. бр.) 

11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 

Нетна печалба/загуба на акция 
(лева) 

0,04 0,04 0,53 -0,09 -0,14 

Източник: „ЗД Евроинс“ АД – „#“ по данни от финансови отчети, изготвени за целите на 
финансов надзор *Прогнозен пазарен дял, към шестмесечието на 2014 г., поради 
непубликувани към датата на проспекта данни за пазара Емитента не разполага с 
информация за този показател към девтемесечието на 2014 г. от КФН. 
 
През деветмесечието на 2014 г. “ЗД Евроинс” АД отчита брутен премиен приход от 58 597 
хил. лева или 7.8 % ръст спрямо същия период на 2013 г., когато е бил 54 377 хил. лева. 
Този резултат е вследствие най-вече на увеличението на премийния приход по 
имуществените застраховки (с 54.9 % или 3 443 хил. лв. повече спрямо третото 
тримесечие на 2013 г.), по застраховки “Злополука” (с 103.2 % или с 1 426 хил. лв. 
повече), по застраховка “Карго” (със 63.4 % или с 977 хил. лв. повече), по застраховки 
“Каско на МПС”(със 6.1 % или с 856 хил. лв. повече) и по застраховки “Отговорности” (със 
123.4% или с 703 хил. лв. повече), докато по задължителната застраховка “Гражданска 
отговорност на автомобилистите” има спад от 8.9 %. Нетните спечелени премии също 
нарастват - със 7.6% от 59 941 хил. лв. към 30.09.2013 г. на 63 493 хил. лева към 

30.09.2014 г. 
За периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. най-голям дял в портфолиото на компанията 
продължават да заемат автомобилните застраховки “Каско на МПС” (25.4%) и 
“Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (43.8%) или 
общо 69.2% от премийния приход. За сравнение, техният дял през същия период на 
предходната година е бил съответно 25.8%, 51.8% и 77.6%. 
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1, 2 Б.8 
Дружеството не е изготвяло и предоставяло проформа информация. 

1, 4, 9, 11 Б.9 Емитентът не е изготвял прогнози или оценки на печалбата. 

1, 4, 9, 11 Б.10 

В одиторските доклади, съдържащи се в одитираните годишни финансови отчети на „ЗД 
Евроинс“ АД за 2011 г., 2012 и 2013 г., одиторите на Дружеството изразяват следните 
мнения: 
 
Откъс от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2011 г. 
 
База за изразяване на квалифицирано мнение: 
„Както е оповестено в приложение 21 на финансовите отчети, Дружеството представя 
информация за основните допускания при определяне на резервите за предстоящи 
плащания, чиито размер нараства от 27,932 хил. лв. към 31 декември 2010 г. до 33,651 

хил. лв. към 31 декември 2011 г. Тези допускания съдържат риск от материялна корекция 
в размера на еветуалните изходящи парични потоци при уреждане на щети в следващ 
финансов период. Дружеството използва различни актюерски техники за определянето на 
резерва за възникнали, но непредявени претенции, които дават волатилни резултати при 
определяне на неговия размер. Поради гореизложеното и поради факта, че дружеството 
не разполага с достатъчно надеждна статистика за развитие на застрахователния риск, 
ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и надеждни доказателства за оценката 
при определяне на оценката на резервите за предстоящи плащания, ние не сме в 
състояние да определим дали са необходими корекции по отношение на нетната печалба, 
резервите за предстоящите плащания и натрупаните загуби към 31 декември 2011 година. 
Одит мнението върху финансовите отчети на дружеството към 31 декември 2010 г. 
издадено от КПМГ България ООД на 31 март 2011 г. съдържа същата квалификация 
относно рамера на резервите за предстоящи плащания към 31.12.2010 г.“ 
Квалифицирано мнение: 
„По наше мнение, с изключение на ефекта от корекциите, ако съществуват такива във 
връзка с оценката на резервите за предстоящи плащания, нетната печалба за периода и 
натрупаните загуби в случай, че бихме били в състояние да получим достатъчно 
одиторски доказателства относно оценката на резервите за висящи плащания описани в 
параграфа „База за изразяване на квалифицирано мнение“ , финансовият отчет дава 
вярна и честна представа за финансово състояние на Дружеството към 31 декември 2011 
година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за парични потоци за 
годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансово 
отчитане, приложими в Европейския Съюз.“ 
Откъс от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2012 г.“ 
 
База за изразяване на квалифицирано мнение: 
„Към 31 декември 2012 година разервите за предстоящи плащания на Дружеството 
нарастват от 33,651 хил. лв. към 31 декември 2011 година на 39,080 хил. лв. 
Както е оповестено в приложение 21 към финансовия отчет, Дружеството определя резерв 
за възникнали, но непредявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на 
база утвърден от регулатора метод, базиращ се на пазарни данни, тъй като използването 
на собствени статистически данни за неговото изчисление при различните актюерски 
методи дава волатилни резултати. Поради гореизложеното и поради факта, че 
Дружеството не разполага с достатъчно надеждна информаця за развитие на 
застрахователния риск, ние не бяхме в състояние да получим достатйчни и надеждни 
доказателства за оценката на резервите запредстоящи плащания и ние не сме в състояние 
да определим дали са необходими корекции по отношение на нетната печалба, резервите 
за предстоящи плащания и натрупаните загуби към 31 декември 2012 година. 
Одит мнението върху финансовите отчети на Дружеството към 31 декември 2011 година, 
издадено от КПМГ България ООД на 2 април 2012 г., съдържа сходна квалификация 
относно размера на резервите за предстоящи плащания към 31 декември 2011 година.“ 
Квалифицирано мнение: 
„По наше мнение, с изключение на възможния ефект от корекциите, ако съществуват 
такива във връзка с оценката на резервите за предстоящи плащания, нетната печалба за 
периода и натрупаните загуби в случай, че бихме били в състояние да получим достатъчни 

и надеждни одиторски доказателства относно оценката на езервите за предстоящи 
плащания, описани в параграфа „База за изразяване на квалифицирано мнение“, 
финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на 
Дружеството към 31 декември 2012 година, както и за неговите финансови резултати от 
дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския съюз. 
 
Откъс от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2013 г. 
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База за изразяване на квалифицирано мнение: 
„Както е оповестено в бележка 3.3 към приложения финансов отчет, като част от своята 
дейност по активно презастраховане, Дружеството е сключило презастрахователни 
договори с дружества ото Евроинс Иншурънс Груп АД. Тъй като към датата на издаване на 
приложения финансов отчет, не е налична достатъчна историческа информация за 
развитието на щетимостта по този тип договри, ние не сме в състояние до потвърдим 
доколко липсата на формиран резерв за възникнали, но необявени щети по тези договори 
отразява достоверно поетите рискове и възникналити загуби от тези договори към 31 
декември 2013 г. 
 
Към 31 декември 2013  и 31 декември 2012 година резервите за предстоящи плащания 
възлизат на 73,562 хил. лв. и съответно 33,636 хил. лв. (в това число – по активно 
презастраховане: 25,409 хил. лв. към 31 декември 2013  и 275 хил. лв. към 31 декември 
2012). 
Както е оповестено в бележка 21 към приложения финансов отчет, Дружеството определя 
резерв за възникнали, но непредявени претенции по застраховка „Гражданска 
отговорност“ на база на утвърден от регулатора метод, базиращ се на пазарни данни, тъй 
като използването на собствени статистически данни за неговото изчисление при 
различните актюерски методи дава волатилни резултати. Поради гореизложеното и 
предвид ефекти от придобиване на застрахователния портфейл на друг застраховател 
през 2013 (бел.1.1.) както и развитието на застрахователния риск след датата на баланса, 
ние не бяхме в състояние да получим достатъни и надеждни доказателства за оценката и 
представянето  на резервите за предстоящи  плащания към 31 декември 2013.  
Финансовият отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2012 е 
одитиран от друг одитор, който е изразил модифицирано мнение относно  размера на 
резервите за предстоящи плащания към 31 декември 2012.  Съответно ние не сме в 
състояние да потвърдим и ефекта от промяната на резервите за предстоящи плащания 
върху финансовия резултат на Дружеството за 2013-та година. 
Както е оповестено в бел. 1.11 към приложения финансов отчет на 2 октомври 2013 
застрахователният портфейл на „Интерамерикан България ЗЕАД“ е прехвълен към „ЗД 
Евроинс“ АД. Съгласно бележка 7 към приложения финансов отчет Дружеството е отчело 
положителен резултат от сделката в размер на 487 хил. лв., чието достоверно отчитане, 
ние не бяхме в състояние да се уверим, поради спецификите на транзакцията и естеството 
на документите, съпътстващи предоставената счетоводна информация. 
Към 31 декември 2013 Дружеството отчита вземания по директно застраховане с 
просрочие, вземания по регреси и други вземания, в размер на 5,756 хил. лв., за които 
съществуват индикации за възникнали загуби от обезценка. На нас не ни беше 
предоставен анализ на възстановимостта на тези вземания поради което ние не сме в 
състояние да потвърдим доколко тези вземания са достоверно оценени и представени към 
31 декември 2013. 

Както е оповестено в бележка 1.18 и бележка 17 към приложения финансов отчет, след 
първоначално признаване Дружеството оценява инвестиционните си имоти по 
справедлива стойност. Балансовата стойност на инвестиционните имоти към 31 декември 
2013 е в рамер на 6,815 хил. лв.. Поради спецификата на инвестиционните имоти и 
липсата на достатъчно независима и надеждна пазарна информация към 31 декември 
2013 към която тяхната отчетна стойност да бъде отнесена, ние не бяхме в състояние да 
потвърдим доколко инвестиционните имоти са достоверно представени по справедлива 
стойност в настоящия финансов отчет.“ 
Квалифицирано мнение: 
„По наше мнение, с изключение на възможния ефект от посоченото в параграфи 6,7,8,9 и 
10 по-горе финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, 
финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2013, както и неговите 
финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, приключваща на тази 
дата, в съответствие с МСФО, приети от Европейския съюз.“ 
Други: 
Финансовият отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2012 е 
одитиран от друг одитор, който е изразил квалифицирано мнение върху него с дата 2 
април 2013.“ 

3 Б.11 
Според оценката на управителния орган на Емитента, оборотният капитал на „ЗД Евроинс“ 
АД е напълно достатъчен за покриване на настоящите нужди на Дружеството. 

4, 9, 11 Б.12 Не се прилага. 

4, 9, 11 Б.13 Не се прилага. 

4, 9, 11 Б.14 Не се прилага. 

4, 9, 11 Б.15 Не се прилага. 
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4, 7, 9, 11 Б.16 Не се прилага. 

5, 13 Б.17 Не се прилага. 

6 Б.18 Не се прилага. 

6 Б.19 Не се прилага. 

7 Б.20 Не се прилага. 

7 Б.21 Не се прилага. 

7 Б.22 Не се прилага. 

7 Б.23 Не се прилага. 

7 Б.24 Не се прилага. 

8 Б.25 Не се прилага. 

8 Б.26 Не се прилага. 

8 Б.27 Не се прилага. 

8 Б.28 Не се прилага. 

8 Б.29 Не се прилага. 

8 Б.30 Не се прилага. 

10 Б.31 Не се прилага. 

10 Б.32 Не се прилага. 

15 Б.33 Не се прилага. 

15 Б.34 Не се прилага. 

15 Б.35 Не се прилага. 

15 Б.36 Не се прилага. 

15 Б.37 Не се прилага. 

15 Б.38 Не се прилага. 

15 Б.39 Не се прилага. 

15 Б.40 Не се прилага. 

15 Б.41 Не се прилага. 

15 Б.42 Не се прилага. 

15 Б.43 Не се прилага. 

15 Б.44 Не се прилага. 

15 Б.45 Не се прилага. 

15 Б.46 Не се прилага. 

16 Б.47 Не се прилага. 

16 Б.48 Не се прилага. 

17 Б.49 Не се прилага. 

17 Б.50 Не се прилага. 

 

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА 

Приложения Елемент Оповестяване 

3, 5, 12, 13 В.1 

Предмет на публично предлагане са 11 753 556 (единадесет милиона седемстотин 
петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) броя обикновени, поименни, 
безналични, свободно прехвърляеми акции,  с право на един глас в Общото събрание на 
акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Номиналната стойност на 
акциите е 1 (един) лев всяка една. 
Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. 
Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството 
с ISIN код BG1100081055. 
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3, 5, 12, 13 В.2 Емисията акции за увеличение на капитала на ЗД Евроинс АД е деноминирана в български 
лева (BGN). 

1 В.3 

Капиталът на дружеството е разпределен 11 753 556 броя обикновени, поименни, 
безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на 1 (един) глас в общото събрание на 
акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност от 1 (един) 
лев всяка една. 

3 В.4 
Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. 
Акциите са от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството 
с ISIN код BG1100081055. 

3, 5, 12, 13 В.5 

Акциите от настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според 
волята на притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови 
инструменти (ЗПФИ) и подзаконовите нормативни актове към него, Правилника за 
дейността на БФБ – София АД и Правилника на Централен депозитар АД.  

3 В.6 

Акциите на ЗД Евроинс АД, с ISIN код BG1100081055 не са допуснати до търговия на друг 
регулиран пазар освен на БФБ – София АД. 
В съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, в 7-дневен срок от вписване на 
увеличението на капитала в търговския регистър, представляващият емитента ЗД Евроинс 
АД ще подаде в КФН заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор на новата емисия акции. 
В 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН (съответно от 

получаване на решението на КФН за вписване на емисията), ЗД Евроинс АД ще подаде 
заявление до БФБ-София АД за допускане на емисията до търговия на регулирания пазар. 
Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия клас, която да се 
организира едновременно с настоящото публично предлагане или за която ще се изисква 
приемане за търговия на БФБ-София АД. 

1 В.7 

Политиката на дружеството по отношение на разпределянето на дивиденти е съобразена с 
изискванията на действащата нормативна уредба в страната и на Устава на ЗД Евроинс 
АД, който не съдържа никакви ограничения относно разпределянето на дивидент по 
отношение на никой от акционерите. 

Политиката на ЗД Евроинс АД по разпределение на паричен дивидент е обвързана и 
съобразена с инвестиционна програма на дружеството и необходимостта от инвестиции.  

В периода, обхванат от историческата финансова информация, дружеството не е 
разпределяло дивиденти. Състояние на финансовите пазари и текущото развитие на 
застрахователния сектор не позволяват оперативното ръководство на Емитента да 
поддържа политиката по изплащане на дивиденти. 

5, 12, 13 В.8 Не се прилага. 

5, 13 В.9 Не се прилага. 

5 В.10 Не се прилага.   

5, 12 В.11 Не се прилага. 

8 В.12 Не се прилага. 

10 В.13 Не се прилага. 

10 В.14 Не се прилага. 

12 В.15 Не се прилага. 

12 В.16 Не се прилага. 

12 В.17 Не се прилага. 

12 В.18 Не се прилага. 

12 В.19 Не се прилага. 

12 В.20 Не се прилага. 

13 В.21 Не се прилага. 

14 В.22 Не се прилага. 
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РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ 

Приложения Елемент Изискване за оповестяване 

1 Г.1 

Секторен риск 
Секторният риск се поражда от влиянието на законово-нормативните промени върху 
доходите и паричните потоци в отрасъла, от агресивността на мениджмънта, от силната 
конкуренция и др. По отношение на Евроинс този риск се обуславя от състоянието и 
тенденциите на развитие в застрахователния сектор. В тази връзка, основните рискове, 
които оказват влияние върху дейността на сектора, са: 

 промяна в търсенето на застрахователни услуги и продукти; 
 наличие на силна конкуренция; 
 дъмпинг на цените на основните застрахователни продукти; 
 липса на възможности за разширяване на пазара вследствие намалението на 

брутния вътрешен продукт; 
рискове от промяна на нормативната уредба – основната дейност на Евроинс се основава 
на действащата законова уредба и утвърдените международни практики за управление на 
застрахователния риск. През 2013 г. не са правени промени в нормативната уредба, 
касаеща застраховането, които да окажат съществено влияние върху дейността на 
дружеството.  
Фирмен риск 
Фирменият риск се обуславя от естеството на дейност на дадено дружество, като за всяко 
дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства 
на риска, свързан с тази инвестиция. 
Бизнес риск, свързан с настъпването на големи щети 
Поради представителния характер на продуктовата структура в застрахователния портфейл 
на Евроинс спрямо същата на застрахователния сектор в страната, не са налице 
специфични бизнес рискове, характерни единствено за дружеството, в сравнение с 
останалите представители на сектора. 
Ликвиден риск 
Ликвидният риск е свързан с възможността Евроинс да не погаси в договорения размер 
и/или срок свои задължения. Този риск е минимизиран предвид наличието на добре 
развита политика по управление на застрахователните резерви и текущите парични потоци 
и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията. 
Оперативни рискове 
Оперативните рискове са свързани със структурата на застрахователния портфейл, която 
включва:  

 обхват на застрахователната защита, степен на диверсификация на риска, 
концентрация на продуктите по видове, пазари, клиенти и региони;  

 наличието на политика по оценка, анализ и управление на риска, в т.ч. 
презастрахователна програма;  

 управление на риска на ниво индивидуален продукт и клиент;  
 управление на оперативния риск чрез приемане на лимити, внедряване на 

адекватна информационна технология, система за вътрешен контрол и независим 
одит;  

 и политика по образуване на застрахователните резерви. 
Финансов риск 
Финансовият риск е рискът от регистриране на загуби или нереализиране на очаквани 
печалби от инвестициите на дружеството в резултат на неправилна инвестиционна 
политика на Евроинс. Той представлява допълнителната несигурност по отношение на 
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато дружеството използва 
привлечени или заемни средства. 
МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЕЛНИЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК 
Политиката по управление на риска на Евроинс включва наличието на система за 
проучване, оценка и анализ на риска и неговото управление в следните направления: 
приемане на презастрахователна1 програма; управление на риска на ниво отделен продукт 
и отделен клиент; управление на оперативния риск чрез прилагане на лимити по 
пласментни нива; наличие на съвременна информационна система и адекватна система за 
вътрешен контрол. 
Презастрахователна програма 
Основните цели на презастрахователната политика на Евроинс са насочени към 
разширяване на застрахователния капацитет, увеличаване на самозадържането в степени, 
гарантиращи финансовата стабилност на дружеството и сигурността на застрахованите, 
както и предпазването на задържаната част от прекомерно негативни колебания в квотата 
на щетите. 
Управление на риска на ниво индивидуален застрахователен продукт и клиент 

                                                
1 Презастраховане - цедиране (отстъпване) на част от рисковете, поети от застраховател или презастраховател на 
презастраховател 
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При сключване на застраховка в Дружеството се попълва подробен въпросник, на база на 
който се прави оценка на риска на всеки кандидат на застраховане според рисковите 
фактори, характерни за клиента (физическо или юридическо лице), въз основа на което се 
прилагат диференцирани тарифи, които освен отразяване естеството на индивидуалния 
застрахован, са проектирани да имат и рестриктивна функция спрямо рискове, нежелани в 
портфейла на Дружеството. 
Лимити по пласментни нива 
Всички нива в пласментната мрежа на Евроинс имат ограничения по отношение размерите 
на риска, който те могат да поемат. При наличие на риск, превишаващ тези лимити, се 
прави запитване към Централно управление на Дружеството, което дава възможност за 

получаване на незабавна информация по отношение на големи рискове, които биха могли 
да се включат в портфейла на Емитента, както и за своевременно търсене на факултативна 
презастрахователна защита за случаите, които го изискват. 
Риск от сключване на сделки между свързани лица при условия различни от 
пазарните 
Рискът от възможно осъществяване на сделки между дружествата в групата при условия, 
които се различават от пазарните, се изразява в поемане на риск за постигане на ниска 
доходност от предоставено вътрешно-групово финансиране. Друг риск, които може да бъде 
поет е при осъществяването на вътрешно-групови търговски сделки, да не бъдат 
реализирани достатъчно приходи, а от там и добра печалба за съответната компания.  
Всички значими вътрешногрупови сделки, инвестиции и други счетоводни сметки със 
свързани лица и директори, се класифицират като сделки със свързани лица. Тези сделки 
се сключват при пазарни условия. 
Риск от неуспешно приключване на публичното предлагане 
В случай, че „ЗД Евроинс“ АД не успее да увеличи капитала си с посочения минимален 
размер, с което да бъде приета за успешна, пред дружеството се открива риск от това да 
не може да изпълни стратегическите си цели. 
При неуспешна подписка, инвеститорите няма да могат да получат записаните от тях в 
периода на публичното предлагане акции, като заплатената емисионна стойност ще им 
бъде възстановена, без обаче да им бъде предоставена каквато и да било допълнителна 
компенсация за периода, по време на който те не са моли да разполагат с предоставените 
за заплащане на акциите парични средства, респективно за всякакви допълнителни 
разходи и/или ангажименти, които са поели във връзка с публичното предлагане. 
Информационна система 
Дружеството използва интегрирана информационна система с централизирана база данни, 
която осигурява он-лайн връзка между агенциите и централното управление. 
Система за вътрешен контрол 
В дружеството функционира “Специализирана служба за вътрешен контрол”, чийто 
ръководител се избира от общото събрание на акционерите. Вътрешният контрол се 
основава на приети правила и подробни процедури за организацията и дейността на 
службата, които отговарят на изискванията на устава на компанията и Кодекса за 
застраховането. Специализираната служба за вътрешен контрол проверява и оценява 
спазването на закона и вътрешните нормативни актове при извършване дейността на 
дружеството като сключване на застрахователни и презастрахователни договори, 
изплащане на обезщетения, система за отчетност и информация, системи за управление на 
риска, както и защитата на активите на дружеството. 
 
 

4, 7, 9, 11, 
16, 17 

Г.2 Не се прилага. 

3,5,13 Г.3 

Инвестицията в акции е свързана с висока степен на риск. Всеки инвеститор следва да 
бъде информиран за характера и спецификата на рисковете, на които е изложен в 
качеството си на инвеститор в акции, описани в настоящия документ.  

Препоръчително е всеки инвеститор да се запознае в исторически план с търговията на 
БФБ-София АД на съществуващата от същия клас емисия акции на дружеството с цел по-
ясно разбиране и приемане на описаните по-долу рискове от инвестиране в акциите на 
дружеството. 

Ценови риск 

Ценовият риск представлява вероятност от загуби на инвеститорите от промени в цените на 
акциите. След регистрацията на предлаганата емисия акции за свободна търговия на БФБ-
София АД, тяхната стойност ще се определя от търсенето и предлагането, а цената им 
може да нараства или намалява. Цените на акциите могат да претърпят резки колебания и 
да паднат под цената, на която инвеститорите са ги придобили. Борсовата цена ще се 
влияе от публично оповестени корпоративни събития и финансови резултати, които могат 
да се окажат по-слаби от очакванията на пазара. Върху цената на акциите могат да оказват 
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влияние общите тенденции на пазара, обемът на свободно търгуемите акции, доходността 
на алтернативните инвестиции и други съществени фактори, касаещи дейността на 
дружеството. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява 
потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми 
на дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ниската ликвидност и в частност липсата на 
активно пазарно търсене на акциите затруднява сключването на сделки с акции на 
дружеството, което може да доведе до невъзможност за реализиране на капиталови 
печалби или до предотвратяване на възможни загуби от страна на отделни инвеститори. 

Регистрацията на акциите на ЗД Евроинс АД за свободна търговия на БФБ-София АД 
ограничава влиянието на този риск. 

Инфлационен риск 

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната 
възвръщаемост и доходност на инвестициите. Ниската степен на инфлация след 1998 г. 
позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността. 
Въпреки положителните тенденции, произтичащи от условията на валутен борд и 
поддържането на рестриктивна фискална политика, касаещи изменението на индекса на 
инфлацията, отвореността на българската икономиката, зависимостта и от енергийни 
източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация. При 
нарастване на инфлацията в страната, реалната доходност от инвестицията може да спадне 
в резултат на повишаване на общото ценово равнище. 

Валутен риск 

Валутният риск произтича от деноминирането на акциите на ЗД Евроинс АД в български 
лева и възможната промяна на валутния курс на лева спрямо други валути. 
Неблагоприятната промяна на валутния курс на лева спрямо другите валути би променило 
доходността, която инвеститорите (в частност чуждестранни инвеститори извън евро 
зоната) очакват да получат, сравнявайки я с доходността, която биха получили от 
инвестиция в друга валута, което би довело до спад на инвеститорския интерес и 
намаляване на цените на акциите. Законовото фиксиране на курса на лева към единната 
европейска валута (EUR) води до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо 
основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути 
спрямо еврото и минимизират наличието на валутен риск. 

Риск от неплащане на дивидент 

За всички обикновени акции е характерна несигурност относно получаването на дивидент 
(променливост в размера на дивидента) и в частност, липсата на гаранция за изплащането 
на такъв.  

Риск от разводняване 

Рискът от разводняване представлява вероятността от намаляване на пропорционалното 
участие на акционера в полагащата му се част от печалбата на емитента, раздаваните 
дивиденти и ликвидационни дялове, правата на глас в общото събраниe на акционерите и 
дори загубата на някои специфични права. С цел избягване на подобно разводняване, 
всеки акционер в дружеството получава безплатни права, които му осигуряват възможност 
за записване на пропорционална част от новата емисия ценни книжа, отговаряща на 
процентното му участие преди увеличението на капитала. В случай, че акционерът се 
възползва от тези права в пълен размер, рискът от разводняване се елиминира. Този риск 
може да се прояви само, когато акционерите не упражнят своите права и не запишат 
пропорционален дял от новите акции.  

Риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа  

Рискът от промяна на описания режим на данъчно облагане се състои във възможността да 
бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа, от дивиденти и 
ликвидационни дялове, в посока на увеличаване на данъчното бреме за акционерите и 
намаляване на техните печалби.  

Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер  

Мажоритарен собственик на капитала на ЗД Евроинс АД към датата на Проспекта е 

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД. Като основен акционер то може да упражнява значително и 
решаващо влияние върху повечето въпроси, изискващи одобрение от Общото събрание на 
акционерите на дружеството, като например промени в Устава, назначаване и 
освобождаване на членовете на Съвета на директорите, одобряване на съществени за 
дружеството сделки, разпределянето на дивиденти и др. 
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Рискови фактори, включени в регистрационния документ  

Специфичните рискове, свързани с основната дейност на дружеството, както и общите 
рискове, които могат да имат отражение върху дейността му, са подробно описани в 
Регистрационния документ. 

10 Г.4 Не се прилага. 

10 Г.5 Не се прилага. 

12 Г.6 Не се прилага. 

 

РАЗДЕЛ Д - ПРЕДЛАГАНЕ 

Приложения Елемент Оповестяване 

3, 10 Д.1 

В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с 
публичното предлагане на акциите. Всички, посочени по-долу разходи са за сметка на 
дружеството. Нетните постъпления от публичното предлагане, в случай, че се запишат 
всички акции, ще възлязат на 14 074 711.20 лв. 

Разходи при максимален размер на емисията лева 

Такса на КФН за потвърждение на проспекта 5,000 

Такса за получаване на ISIN код за емисията права от 
Централен Депозитар АД 

72 

Депозиране на правата в Централен депозитар АД 1,690 

Депозиране на акциите в Централен депозитар АД 1,690 

Публикуване на съобщения за публичното предлагане 
(прогнозна стойност) 

2,000 

Възнаграждение на инвестиционния посредник за 
предоставеното от него съдействие при изготвянето на 
проспекта 

5,000 

Възнаграждение на инвестиционния посредник за успешно 
приключване на подписката (0.1%) 

14,104 

Общо разходи 29,556 

Разходи на една акция от публичното предлагане 0.0025 
 

3, 10 Д.2а 

Решението за увеличаване на капитала на ЗД Евроинс АД е прието на проведено на 
19.08.2014г. извънредно Общо събрание на акционерите на емитента. На Общото 
събрание са определени основните условия на емисията, като Управителният съвет на 
дружеството е овластен по своя преценка да конкретизира точната емисионна стойност 
на акциите от увеличението на капитала съгласно предварително зададените от Общото 
събрание на акционерите параметри, а именно емисионната стойност не трябва да бъде 
по-ниска от 1.20 лв. и по-висока от 1.50 лв. На същото заседание Общото събрание на 
акционерите овластява Управителния съвет на емитента да извърши всички необходими 
правни и фактически действия, свързани с изготвянето и внасянето за потвърждение от 
Комисията за финансов надзор на Проспект за публично предлагане на ценни книжа, 
както и да сключи договор с инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД за обслужване 
на  публичното предлагане.  
Предмет на публично предлагане са 11 753 556 (единадесет милиона седемстотин 

петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични 
свободно прехвърляеми акции от новата емисия за увеличение на капитала на ЗД 
Евроинс АД. 
Предлаганите акции са с емисионна стойност 1.20 лв. и с номинална стойност 1.00 лев 
всяка. 

5, 12 Д.2б Не се прилага. 

3, 5, 10, 12 Д.3 

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на публично 
дружество чрез издаване на нови акции задължително се издават права по смисъла на 
§1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се 
издава едно право. Правата дават възможност да се запише определен брой акции във 
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връзка с прието решение за увеличаване на капитала на публичното дружество. 
Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на ЗД Евроинс АД, следва 
първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по 
описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка 
на Основен пазар на БФБ-София АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на 
правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, 
съгласно реда, описан по-долу. 

3, 5, 10, 12, 
13 

Д.4 

Никой от съставителите и/или от отговорните за съдържанието на Проспекта лица не 
притежава и няма намерение да придобива значително участие от капитала на емитента, 
нито ще получи възнаграждение, което да зависи от успеха на публичното предлагане на 
акциите, за които е изготвен настоящият документ.  
На емитента не за известни потенциални или настъпили конфликти между неговите 
интереси и частните интереси на лицата, отговорни за изготвянето и съдържанието на 
настоящия проспект или за организацията на публичното предлагане като цяло. 

3, 10 Д.5 
Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за 
сметка на емитента ЗД Евроинс АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, 
бул. “Христофор Колумб” № 43. 

3, 10 Д.6 

За изчисляването на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в 
увеличението на капитала на Дружеството, се калкулира дела на броя на новоиздадените 
акции в общия брой на акциите след увеличението. По този начин при минимално 
увеличение на капитала, всеки акционер, не участвал в него чрез записване на акции ще 
разводни участието си с 4,82%, а при максимално увеличение на капитала с 8,96%. 

Всички Д.7 

Инвеститорите в акции на ЗД Евроинс АД и акционерите на Дружеството поемат за своя 
сметка таксите и комисионните на избрания от тях лицензиран инвестиционен посредник 
– член на БФБ-София АД, на регулирания пазар, на депозитарната и разплащателната 
институции, свързани с осъществяването на сделки с акции на ЗД Евроинс АД, съобразно 
оповестените от тези лица тарифи и общи условия. 
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ДЕКЛАРАЦИИ 

 
Декларация от съставителя на настоящия документ: 

Долуподписаният Антон Пиронски, като съставих този документ декларирам, 

че, доколкото ми е известно и след като съм положил всички разумни усилия 
да се уверя в това, съдържащата се в настоящия документ информация е 
вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е 

вероятно да засегне нейния смисъл. 

 

Съставил: 

 

 

 

_______________ 

/Антон Пиронски/ 

 

 
 

Декларация от Емитента по чл. 81, ал. 2 ЗППЦК: 

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ емитента – ЗД 

Евроинс АД, декларира, че Документът за предлаганите ценни книжа 
отговаря на изискванията на закона. 

 

За Емитента ЗД Евроинс АД: 

 

 

 

________________________ 

Антон Пиронски, 

Изпълнителен директор 
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