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РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ АКЦИИ НА 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННИЯТ ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА СЪЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА 

„ФАРМХОЛД“ АД, КОЯТО Е НЕОБХОДИМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ. В ИНТЕРЕС НА 

ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРОСПЕКТА НА „ФАРМХОЛД“ АД В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ - 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И РЕЗЮМЕТО ПРЕДИ ДА 

ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ИНВЕСТИРАТ. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ТОЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, НО 

ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ 

ЦЕННИ КНИЖА, НИТО, ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО 

ИНФОРМАЦИЯ.  

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ЦЕЛИЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН 

ДОКУМЕНТ. СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С 

ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ 

НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА, А РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР НА ЕМИТЕНТА 

– ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОДИТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ОТЧЕТИ. 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АЗ – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

АССГ – АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД; 

БНБ – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; 

БФБ – БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД; 

ВАС – ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД; 

ВКС – ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД; 

ЕМИТЕНТ, ДРУЖЕСТВОТО – „ФАРМХОЛД“ АД; 

ЗППЦК – ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА; 

ЗПФИ – ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 

ЗКПО – ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ; 

ЗДДФЛ – ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА; 

ИАЛ – ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА; 

КЗК – КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. 

КФН – КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР; 

МФ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ; 

НСИ – НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ; 

ЦД – ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД; 

ОСА – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ; 

ПРОСПЕКТ – СЪВКУПНОСТТА ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ 

КНИЖА И РЕЗЮМЕТО;  

СГС – СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД; 

СД – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ; 

ТЗ – ТЪРГОВСКИ ЗАКОН; 

IMS HEALTH – МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТА НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ ЗА ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ  НА 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА 164 
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2.7 УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, АКО ИМА ТАКИВА, 
КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРАГ НА СОБСТВЕНОСТ, НАД КОЙТО АКЦИОНЕРНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ОПОВЕСТЕНА 164 
2.8 ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ 
ПРАВИЛНИЦИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА, КОГАТО ТАКИВА УСЛОВИЯ СА ПО-СТРОГИ 
ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН 166 
XXII. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 166 

XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 168 

XXIV. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 168 

XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ 169 
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ИНВЕСТИТОРИТЕ, ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ 

БЕЗПЛАТНО КОПИЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ, ЛИЧНО ИЛИ НА ПОСОЧЕН ОТ ТЯХ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 

МЕЖДУ 9:30 И 16:30 Ч., КАКТО СЛЕДВА 

В ОФИСА НА „ФАРМХОЛД” АД: 9020, ГР. ВАРНА, РАЙОН МЛАДОСТ, Ж.К. МЛАДОСТ, БУЛ. 
РЕПУБЛИКА, СГРАДА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЛАДОСТ ВАРНА“  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МАРЕШКИ 

ТЕЛ.   +359 52 555 505 

ФАКС   +359 52 555 542 

E-MAIL:  PHARMHOLD@GMAIL.COM  

 

ИЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ДА ОБСЛУЖВА ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА 

РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯТА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК: 

„БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 09:00 И 16:45 Ч.: 

1407 СОФИЯ, УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА” № 19, ЕТ. 2 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: ЕВЕЛИНА АНЕВА-ТОНЧЕВА, МАРИНЕЛА ПЕШАРОВА 

ТЕЛ. +359 2 962 54 05 

ФАКС: +359 2 962 53 88 

E-MAIL: ANEVA@BENCHMARK.BG, PESHAROVA@BENCHMARK.BG  

 

„ФАРМХОЛД” АД ПРЕДУПРЕЖДАВА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА Е 

СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 

РИСКОВИ ФАКТОРИ СА ОПИСАНИ ПОДРОБНО В РАЗДЕЛ ІV РИСКОВИ ФАКТОРИ, СТР. 13 И 

СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ. 
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I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

„Фармхолд” АД, наричано за краткост дружеството или Eмитентът, е акционерно 
дружество с едностепенна система на управление. 

Членове на Съвета на директорите: 

1) Светлана Александровна Марешка – Председател и член на СД 

2) Геновева Славова Нецова – Заместник – председател и член СД 

3) Веска Спасова Марешка - Изпълнителен директор и член на СД 

Дружеството се представлява от Веска Спасова Марешка – Изпълнителен директор. 

2. ДАННИ ЗА БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ 

2.1. Данни за банки, инвестиционни посредници и правни консултанти по 
настоящата емисия 
 
Инвестиционен посредник по настоящата емисия 

 

ИП „БенчМарк Финанс” АД 

гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2  

(вход откъм бул. „Черни връх” № 32, вх. А) 

Правни консултанти 

Адвокатско дружество 
„Димитров, Петров и Ко.” 

гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 7 

 

Упълномощен да обслужи допускането до търговия на регулиран пазар на емисия акции 
от капитала е ИП „БенчМарк Финанс” АД, в съответствие с подписан с инвестиционния 
посредник договор от 03.12.2014 г. и решение на Съвета на директорите на дружеството 
от 20.02.2015 г. 

2.2. Данни за банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с 
които емитентът има търговски взаимоотношения, извън обсега на 
настоящата емисия 

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” 

София 1303 

бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 7 

Телефон/ Факс: (02) 421 42 01, (02) 421 42 02 

Обслужващи банки 

Банка ДСК АД, гр. Варна, клон Бизнес център Варна, гр. Варна 9004, бул. „Вл. 
Варненчик“, бл. 108. 

 

  

Други инвестиционни посредници 

Дружеството не използва други инвестиционни посредници, освен посредника, 
обслужващ настоящото допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции. 

 

Правни консултанти  
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3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 
Изготвянето на настоящия Проспект е възложено на инвестиционен посредник 
„БенчМарк Финанс” АД (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр 
планина” 19, ет.2), който е и упълномощен инвестиционен посредник, който да обслужи 
допускането до търговия на регулиран пазар на настоящата емисия акции от капитала 
на Емитента. 

Настоящият Проспект е изготвен от следните служители на инвестиционния посредник: 

Евелина Анева-Тончева – инвестиционен консултант – за икономическата част 

Ивелина Илиева – Юрисконсулт – за юридическата част 

Посочените служители на Инвестиционния посредник декларират, че са положили 
всички разумни усилия да установят, че информацията, представена в Проспекта, не е 
непълна, заблуждаваща или невярна. 

Членовете на Съвета на директорите на Емитента, посочени в Раздел I, т. 1 от 
настоящия документ, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни в целия Проспект. 

Годишните финансови отчети на Емитента за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.  , както и 
междинният финансов отчет към 30.11.2016 г., са изготвени от „СИТИ“ ООД чрез 
управителя Светлана Марешка (за годишните финансови отчети за 2013 г. и 2014 г.) и 
чрез управителя Дора Стоянова Христова (за годишния финансов отчет за 2015 г. и 
междинния финансов отчет към 30.11.2016 г.). Съставителят на счетоводните отчети 
„СИТИ“ ООД отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите на Емитента в 
качеството си на лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводство за вреди, причинени от 
неверни, заблуждаващи или непълни данни в съставените от него финансови отчети на 
Емитента. 

Лицето, одитирало финансовите отчети на Емитента за последните три финансови 
години – Специализирано регистрирано одиторско предприятие „ГЕТИ Одит 99“ ООД 
чрез ДЕС, регистриран одитор Жечка Симеонова, отговаря солидарно с членовете на 
Съвета на директорите на Емитента за вредите, причинени от одитираните от него 
финансови отчети. 

Членовете на Съвета на директорите на Емитента отговарят солидарно за вредите, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 34, 
ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за 
вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите 
отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от 
него финансови отчети. 

Декларации от отговорните за съдържащата се в този документ информация лица, са 
предоставени като приложения към Проспекта и са неразделна част от него. 

II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 
1. ИМЕНА И АДРЕСИ НА ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ 

ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛ. С ТЯХНОТО ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОРГАН). 

Одиторско предприятие на дружеството за финансовите 2013, 2014 и 2015 година е 
Специализирано одиторско предприятие „ГЕТИ Одит 99“ ООД, с рег. номер № 0137, с 
ЕИК 200598464 и адрес гр. Варна, район р-н Одесос, ул. Тодор Икономов No 15, ет. 4, ап. 
13, чрез дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Жечка Димитрова 
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Симеонова (диплом номер 249). „ГЕТИ Одит 99“ ООД, както и Жечка Симеонова, са 
членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. 

2. ПОДРОБНОСТИ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОДИТОРИТЕ СА ПОДАЛИ ОСТАВКА, БИЛИ СА ОТСТРАНЕНИ ИЛИ 

НЕ СА БИЛИ НАЗНАЧЕНИ ОТНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. 
През периода, обхванат от историческата финансова информация няма одитори, които 
са подали оставка, били са отстранени или не са били назначени отново. 

 

III. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

„Фармхолд“ АД изготвя индивидуален финансов отчет. В следващите таблични форми е 
представена систематизирана финансова информация за периода 2013-2015 г., съгласно 
одитирани годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД (за годините 2013 и 2014 г.), 
одитиран годишен отчет на „Фармхолд” АД (към 31.12.2015, предвид извършеното 
преобразуване на дружеството чрез промяна на правната му форма от ООД на АД, при 
което новоучреденото дружество „Фармхолд” АД е вписано в Търговския регистър на 
19.02.2015 г.), както и междинна информация на „Фармхолд“ АД (за период 01.01.2016 – 
30.11.2016 г.) 

 
Систематизирана 
финансова 
информация 

мерна 
единица 2013 2014 2015 

19.02.2015 
- 

30.11.2015 

01.01.2016 - 
30.11.2016 

Приходи от оперативна 
дейност хил.лв. 0 0 0 0 0 
Загуба от оперативна 
дейност хил.лв. -1 -14 -25  -10 0 
Печалба (загуба) за 
периода хил.лв. -1 8 80 94 120 

Печалба (загуба) за 
периода на акция лв. 0.00 0.00 0,04 0.05 0.06 

 

Балансови данни 
мерна 

единица 2013 2014 2015 
  

01.01.2016 - 
30.11.2016 

Общо активи хил.лв. 2 000 2 018 2111  2138 

Текущи активи хил.лв. 1 2 018 241  2138 

Нетекущи активи хил.лв. 1 999 0 1870  0 

Собствен капитал хил.лв. 1 998 2 006 2100  2129 

Пасиви хил.лв. 2 12 11  9 

Текущи задължения хил.лв. 0 12 11  9 

Нетекущи задължения хил.лв. 2 0  0   0 

Регистриран капитал хил.лв. 2 000 2 000 1990  1990 

Брой акции/дялове хил.броя 200 200 1990  1990 

Дивидент на акция лв. N/a 0,002 0,043   
 
Източник: Годишни неконсолидирани одитирани финансови отчети на „Фармхолд“ ООД за 2013 и 2014 г., годишен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г., както и междинен финансов отчет към 30.11.2016 г. на „Фармхолд“ 
АД. 

С оглед факта, че дружеството е на етап проучване на инвестиционни възможности, до 
момента същото не реализира приходи от оперативна дейност. През 2015 г. дружеството 
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реализира само финансови приходи, свързани с начислени лихви по предоставени заеми 
на свързани лица при пазарни условия. Негативният резултат от оперативна дейност (25 
хил. лева) и същевременното наличие на печалба за периода през 2015 г. в размер на 
80 хил. лв. се асоциират със същите гореописани обстоятелства. 

През 2013 г. е реализирано увеличение на капитала и същият достига 2 млн. лв. След 
осъществения ръст в нетната стойност на активите (собствения капитал) през 2014 г. 
такъв ръст е реализиран и през 2015 г., с оглед реализираната печалба за периода в 
размер на 80 хил. лв. 

В резултат на процедурите по преобразуване на дружеството от ООД в АД, към 
30.11.2016 г. капиталът на дружеството е 1.99 млн. лв., разпределен в 1,990,000 броя 
акции. Съгласно годишния финансов отчет на „Фармхолд“ АД за 2015 г. отново не са 
налице приходи от оперативна дейност, регистрирана е загуба от оперативна дейност в 
размер на 25 хил. лв. и същевременно печалба за периода в размер на 80 хил. лв.  

 

IV. РИСКОВИ ФАКТОРИ 

Съгласно основните принципи на финансовата теория, всяка инвестиция носи 
в себе си множество характеристики, като една от основните е съотношението 
риск - очаквана доходност. При равни други условия по-високият поет риск от 
хипотетичен инвеститор предполага по-висока изискуема норма на 
възвръщаемост и съответно по-висока очаквана доходност. 

Преди да инвестират в акции на „Фармхолд” АД на потенциалните 
инвеститори се препоръчва внимателно да преценят рисковите фактори, 
описани в този раздел. В случай че някой от рисковете, описани в този раздел, 
настъпи, негативните ефекти върху дейността на „Фармхолд” АД и неговите 
финансови резултати могат да бъдат значителни. Инвеститорите трябва да 
имат предвид също така, че рисковете, описани по-долу, не са единствените, 
които „Фармхолд” АД среща при осъществяване на своята дейност. 
Допълнителни рискове и/или несигурни събития, които към настоящия 
момент не са известни или се считат за несъществени, могат също да имат 
значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „Фармхолд” АД и 
неговите финансови резултати. 

ДЕЙНОСТТА НА „ФАРМХОЛД” АД Е ИЗЛОЖЕНА НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И СПЕЦИФИЧНИЯ ОТРАСЪЛ, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ. РАЗЛИЧНИ 

ГРУПИ РИСКОВЕ МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДЕЙНОСТТА НА „ФАРМХОЛД” АД, КАТО НЯКОИ ОТ 

ТЯХ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ, А ДРУГИ СА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. 
ПРЕДВИЖДАНИТЕ ОТ „ФАРМХОЛД” АД МЕХАНИЗМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ СА 

ОПИСАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ТОЧКИ. 

1. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА „ФАРМХОЛД” АД, И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ 
А) ПАЗАРЕН РИСК. ПАЗАРНИЯТ РИСК Е СВЪРЗАН С ПРОМЕНИ В ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И 

СЕ АСОЦИИРА С РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, НА КОИТО Е ИЗЛОЖЕНО ТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

СИ.  

„ФАРМХОЛД” АД ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ КОНТРОЛНО УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВО, ПРИТЕЖАТЕЛ НА 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ПАЗАРНИЯТ РИСК ЗА ДРУЖЕСТВОТО Е СВЪРЗАН СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 

РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕ И 

ПО СПЕЦИАЛНО Е СВЪРЗАН С ПАЗАРА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.  

ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ТОЗИ СЕКТОР ТЪРПИ БУРНО РАЗВИТИЕ В СТРАНАТА, КАТО ДОРИ 

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА НЕ ОКАЗА СЪЩЕСТВЕН НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ 
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СЕКТОРА.  ПАЗАРЪТ Е СИЛНО РЕГУЛИРАН ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, НА 

ПРОЦЕДУРИ ПО СНАБДЯВАНЕ НА БОЛНИЦИ, КЛИНИКИ И АПТЕКИ. ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ ПАЗАР Е СИЛНО 

КОНКУРЕНТЕН. НА СВЕТОВНО НИВО ОТ 2014 Г. ДО СЕГА В СЕКТОРА СЕ НАБЛЮДАВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ПРОЦЕСИ НА КОНСОЛИДАЦИЯ, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ.  

В БЪЛГАРИЯ СЕКТОРЪТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ Е ОБЕКТ НА МНОГОБРОЙНИ 

ДЪРЖАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГУЛАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ, РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН 

ПРОДУКТ, РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ В РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ И 

АДМИНИСТРАЦИИ (ИАЛ, НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 

ПРОДУКТИ) И ДР. СЪГЛАСНО ДАННИ ОТ ИАЛ, РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ СА 51 НА БРОЙ. ОБЩИЯТ ИНДЕКС НА ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ КЪМ  ОКТОМВРИ 2016 Г. (ПО ДАННИ НА НСИ) Е НАРАСНАЛ С 24% НА 135.6 В 

СРАВНЕНИЕ С БАЗОВАТА 2010 Г. (2010 = 100) И 5.9 ПРОЦЕНТНО ИЗМЕНЕНИЕ СПРЯМО СЕПТЕМВРИ 

2016 Г.  

ПАЗАРНИ ПРОМЕНИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЛУЧАТ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА 

НОРМАТИВНА УРЕДБА В НЕБЛАГОПРИЯТНА ЗА СЕКТОРА ПОСОКА, А ТОВА БИ ПОВИШИЛО РИСКОВЕТЕ ЗА 

КОМПАНИИТЕ НА ПАЗАРА НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ В ЦЯЛОСТ, РЕСПЕКТИВНО ЗА ЕМИТЕНТА СЛЕД 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЯТА МУ. 

ДРУГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК СЪЩЕСТВУВА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЯВА НА 

ОТРИЦАТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗАРАДИ КОЕТО 

СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ СПРЕНИ И ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ПАЗАРА. ТАКОВА ПРОЯВЛЕНИЕ НА РИСКА БИ ИМАЛО 

СЪЩЕСТВЕН НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ, НЕГОВИТЕ 

ПРИХОДИ И РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА, А ОТ ТАМ И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ 

НА ЕМИТЕНТА. ВЪПРЕКИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОПАСНОСТ, СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО 

ЕМИТЕНТЪТ ДА ИНВЕСТИРА В ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО ТОЗИ 

РИСК Е СВЕДЕН ДО МИНИМУМ, ТЪЙ КАТО ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ОРИГИНАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НЕ СА 

УСТАНОВЕНИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ.  

ПАЗАРНИЯТ РИСК ИМА СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГАТИВНИ ПРОМЕНИ (НАРАСТВАНЕ) 
НА РАЗХОДИТЕ ЗА СУРОВИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗАПЛАТИ И ДР., КОЕТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ БЪДЕ ПРЕНЕСЕНО 

КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЯКО БИ ДОВЕЛО ДО ВЛОШАВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ДРУЖЕСТВОТО И ПО-КОНКРЕТНО ДО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНАТА НОРМА НА ПЕЧАЛБА, А ОТ 

ТАМ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТ ДРУГА СТРАНА ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО 

СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЪЩО ЩЕ ИМА СИЛНО НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА 

ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СВИВАНЕ НА ПАЗАРЕН ДЯЛ И ОГРАНИЧЕНИ 

ПРИХОДИ НА СЪЩОТО, КОЕТО В КРАЙНА СМЕТКА БИ СЕ ОТРАЗИЛО СЪЩО ВЪРХУ ПОЛУЧАВАНИТЕ ДОХОДИ 

ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА.    

ОСВЕН ОПИСАНИТЕ ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПАЗАРА, МОГАТ ДА СЕ ОТКРОЯТ И 

СЛЕДНИТЕ ПОД-РИСКОВЕ НА ПАЗАРНИЯ: 

ЦЕНОВИ РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАНО С ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА, 
РЕГЛАМЕНТИРАЩА ЦЕНОВИТЕ НИВА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ КОНСУМАТИВИ В 

БЪЛГАРИЯ В НЕГАТИВНА ПОСОКА ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ОПЕРИРАЩИ НА ПАЗАРИТЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН ТОЗИ 

РИСК СЕ АСОЦИИРА С РЕГУЛАТОРНИЯ РИСК, ОПИСАН ПО-ДОЛУ КАТО РАЗНОВИДНОСТ НА ОТРАСЛОВИЯ 

РИСК. ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПРИХОДИТЕ НА БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И СВИВАНЕ НА НОРМАТА НА ПЕЧАЛБА, А ОТ ТАМ ЩЕ СЕ 

ОТРАЗИ ПРЯКО НЕГАТИВНО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЕМИТЕНТА. 

РИСК ОТ СПАД В ТЪРСЕНЕТО. ВЪПРЕКИ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НЕ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ СЪС 

СИЛНА ЗАВИСИМОСТ ОТ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СУБЕКТИ, А СА В ГРУПАТА НА 
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СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, Е НАЛИЦЕ РИСК ОТ СПАД В ТЪРСЕНЕТО В НЯКОЛКО АСПЕКТА: ПОЯВА 

НА ЛЕКАРСТВО-ЗАМЕСТИТЕЛ ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, 
ПОРАДИ ЛИПСА НА НЕОБХОДИМОСТ. ВЪВ ВИСОКО КОНКУРЕНТНИЯ ПАЗАР НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

РИСКЪТ ОТ ПОЯВА НА ЛЕКАРСТВА-ЗАМЕСТИТЕЛИ Е НАПЪЛНО РЕАЛЕН И МНОГО СЪЩЕСТВЕН. ПО-МАЛКО 

ВЕРОЯТЕН И С ОТНОСИТЕЛНО ОГРАНИЧЕНО ПРОЯВЛЕНИЕ Е ОПАСНОСТТА ОТ ОТПАДАНЕ НА 

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ПОРАДИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНКРЕТЕН 

ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СПАДЪТ В ТЪРСЕНЕТО НА ВСЯКО ОТ ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОТ 

БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, БИ ИМАЛ НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ 

НЕГОВИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И РЕНТАБИЛНОСТ, А ОТ ТАМ И ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ЕМИТЕНТА.  

ДРУГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАНО С ОПАСНОСТТА ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ ЛЕКАРСТВА, 
ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПОСЛЕДСТВИЯ: СВИВАНЕ 

НА ПРИХОДИТЕ И ПАЗАРНИЯ ДЯЛ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОТПАДНАТ ИМЕННО ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОТ 

ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ ЛЕКАРСТВА, КАКТО И ДО ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ В 

БЪДЕЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВА В ПРОИЗВОДСТВО. ТЕЗИ 

НЕГАТИВНИ ПРОМЕНИ БИХА СЕ ОТРАЗИЛИ ПРЯКО ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ И 

БИХА НАМАЛИЛИ ПЕЧАЛБАТА МУ, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НАМАЛЕНА ДОХОДНОСТ ЗА ЕМИТЕНТА. 

ВАЛУТЕН РИСК. ВАЛУТНИЯТ РИСК НАМИРА СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В 

СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВАЛУТИТЕ, В КОИТО СА ДЕНОМИНИРАНИ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА 

„ФАРМХОЛД” АД ИЛИ ОБОБЩАВА НЕОЧАКВАНИ, ВНЕЗАПНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ, НОСЕЩИ 

РИСК ОТ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ОТ ПРЕВАЛУТИРАНЕ. ТОЗИ РИСК БИ ИМАЛ СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ, В СЛУЧАЙ, 
ЧЕ БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗАКУПУВА НЕОБХОДИМИТЕ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА СВОЕТО 

ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪНШНИ ПАЗАРИ И/ИЛИ РЕАЛИЗИРА ИЗНОСНО ПРОДУКЦИЯТА СИ. 

ВЛИЯНИЕТО НА ВАЛУТНИЯ РИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА „ФАРМХОЛД” АД БИ СЕ ПРОЯВИЛО И ПРИ 

ЕВЕНТУАЛНА ПРОМЯНА НА ФИКСИРАНИЯ ВАЛУТЕН КУРС НА ЛЕВА КЪМ ЕВРОТО И/ИЛИ ОТМЯНА НА 

СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОЗОНАТА И ВЪВЕДЕ КАТО 

ПЛАТЕЖНА ЕДИНИЦА ЕВРОТО.  

ЛИХВЕН РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИХВЕНИЯ РИСК Е СВЪРЗАНО С ЕВЕНТУАЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПРОМЕНИ В ЛИХВЕНИТЕ НИВА В БЪЛГАРИЯ. В СЛУЧАЙ ЧЕ „ФАРМХОЛД” АД ИЗПОЛЗВА ДЪЛГОВ КАПИТАЛ 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ В БЪДЕЩЕ, ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ В ЕВРОЗОНАТА И 

В БЪЛГАРИЯ, РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ ПО ПОЛЗВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КРЕДИТИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ, 
СЪОТВЕТНО ТОВА БИ ИМАЛО НЕБЛАГОПРИЯТНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА И ФИНАНСОВИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ. КЪМ МОМЕНТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, ДРУЖЕСТВОТО НЕ ИЗПОЛЗВА 

ИНВЕСТИЦИОННИ, ОБОРОТНИ ИЛИ ДРУГ ВИД КРЕДИТИ И СЪОТВЕТНО ИЗЛОЖЕНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 

НА ТОЗИ РИСК Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПОТЕНЦИАЛНАТА НУЖДА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В 

БЪДЕЩЕ. СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВИТЕ МУ 

РЕЗУЛТАТИ ЩЕ ЗАВИСЯТ И ОТ СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИТОТО ДРУЖЕСТВО-
ПРОИЗВОДИТЕЛ, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪЩОТО ИЗПОЛЗВА ДЪЛГОВ КАПИТАЛ И Е НАЛИЦЕ ПОВИШАВАНЕ НА 

ЛИХВЕНИТЕ НИВА, ТО ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СВИВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СЪОТВЕТНО 

ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА. 

Б) ОТРАСЛОВ РИСК. ОСНОВНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ОТРАСЛОВИЯ РИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА 

„ФАРМХОЛД” АД СА СВЪРЗАНИ С НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО, ПРИТЕЖАТЕЛ НА 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И СА: 

УВЕЛИЧЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ ПАЗАР, В ЧАСТНОСТ ПАЗАРЪТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА СЪС ЗНАЧИТЕЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. НА ПАЗАРА 

ОПЕРИРАТ КАКТО УТВЪРДЕНИ МЕСТНИ КОМПАНИИ, ТАКА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ В 

БРАНША. НАЛИЧИЕТО НА РАЗВИТ КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР ПРЕДПОЛАГА ЗАТРУДНЕНО НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА, 
НО ТЪЙ КАТО ДРУЖЕСТВОТО ПЛАНИРА ДА ИНВЕСТИРА НЕ В НОВОУЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО, А В ДРУЖЕСТВО, 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 16 
 

ВЕЧЕ ОПЕРИРАЩО НА СЪОТВЕТНИЯ ПАЗАР, ТО МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПАЗАРНА 

КОНЮНКТУРА НЕ СЪЗДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА. ПРОЯВЛЕНИЕ НА 

РИСКА ОТ УВЕЛИЧЕНА КОНКУРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ИМА ПРИ ПРОМЯНА КАКТО В ПАЗАРНАТА КОНЮНКТУРА, 
ТАКА И ПРИ ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА, В КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ИНВЕСТИРА. ПО СЪЩЕСТВО НАВЛИЗАНЕТО НА НОВИ КОНКУРЕНТИ НА ПАЗАРА ВИНАГИ 

КРИЕ РИСКОВЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СУБЕКТИ И СЪОТВЕТНО Е ВЪЗМОЖНО ДА ДОВЕДЕ ДО ОГРАНИЧАВАНЕ 

НА ПАЗАРНИЯ ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДО ЦЕНОВИ НАТИСК, КОЕТО ЩЕ ИМА НЕГАТИВЕН 

ЕФЕКТ, КАКТО ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ МУ, ТАКА И ВЪРХУ НОРМАТА НА ПЕЧАЛБА, А ОТ ТАМ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ 

НЕГАТИВНО И ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕМИТЕНТА. 

РЕГУЛАТОРЕН РИСК. ИЗЛОЖЕНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ТОЗИ РИСК МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ СЛЕД 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. ИЗЛОЖЕНОСТТА НА РИСКА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ 

РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТОЗИ БИЗНЕС, И ОПАСНОСТТА ОТ ПРОМЕНИ 

В ТЯХ В ПОСОКА НА ЗАТЯГАНЕ НА ТЕЗИ РЕЖИМИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ДЕЙНОСТТА.  

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО-ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА, 
СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЗАГУБА НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪОТВЕТЕН ЛЕКАРСТВЕН 

ПРОДУКТ, КОЕТО БИ СЕ ОТРАЗИЛО ПРЯКО ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО-
ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ЕМИТЕНТА. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО-
ПРОИЗВОДИТЕЛ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИДОБИТО СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПОЯВАТА В СЕГМЕНТА НА 

ТЕХНОЛОГИЧНИ  НОВОВЪВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗИСКВАТ СЪЩЕСТВЕНА ПО ОБЕМ ИНВЕСТИЦИЯ. ЛИПСАТА НА 

ДОСТАТЪЧНО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАКИВА ИНВЕСТИЦИИ БИ СЕ ОТРАЗИЛО ПРЯКО 

НЕГАТИВНО НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ, КАТО Е ВЕРОЯТНО ВЪВ ВРЕМЕТО ДА 

ДОВЕДЕ ДО ИЗТЛАСКВАНЕТО МУ ОТ ПАЗАРА, ПОРАДИ НЕ ПОКРИВАНЕ НА НОВИ СТАНДАРТИ В 

ПРОИЗВОДСТВОТО. ВСИЧКО ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ВЛОШАВАНЕ И НЕГАТИВНИ 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЕМИТЕНТА. 

В) ФИРМЕН РИСК. ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАН С ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТ НА „ФАРМХОЛД” АД И ПО-
СПЕЦИАЛНО С ОПАСНОСТТА ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ УСПЕЕ ДА РЕАЛИЗИРА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ СВОИТЕ 

ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЕТИЯ РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА РИСКА СЕ АСОЦИИРА С 

ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПО-НИСКА ДОХОДНОСТ ОТ ОЧАКВАНАТА. УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМЕНИЯ РИСК СЕ 

СВЪРЗВА И С АДЕКВАТНИТЕ МЕРКИ И АКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, С НАЛИЧИЕТО НА 

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКО 

НИВО И ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЕМИТЕНТА, СЪОБРАЗЕНИ С ТЕКУЩАТА ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА.  

Г) БИЗНЕС РИСК. ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, В КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ИНВЕСТИРА, И ПРЕДСТАВЛЯВА НЕСИГУРНОСТТА ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРИХОДИ, 
ПРИСЪЩИ ЗА КОНКРЕТНИТЕ СЕГМЕНТИ НА БИЗНЕСА, В КОЙТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ИНВЕСТИРА 

ДРУЖЕСТВОТО, А ТАКА СЪЩО И ЗА НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОДУКТИ И 

УСЛУГИ – СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЛЕД 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛНО УЧАСТИЕ В 

ДРУЖЕСТВО, ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТЪЙ КАТО 

ТОГАВА ЕМИТЕНТЪТ БИ МОГЪЛ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ 

И ПРОЦЕСИ НА СЪЩИЯ. 

С ОГЛЕД НАМЕРЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ДА ПРИДОБИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, БИЗНЕС РИСКЪТ ЗА ЕМИТЕНТА БИ БИЛ РЕЛЕВАНТЕН СЪС 

СЪЩЕСТВУВАЩИЯ БИЗНЕС РИСК В ДЕЙНОСТТА НА БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО. НАМАЛЯВАНЕТО НА 

ОБЕМИТЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА (СВИВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО, 
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ПОЯВАТА НА КОНКУРЕНТИ, ПОЯВАТА НА СТОКИ-ЗАМЕСТИТЕЛИ И ДРУГИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ПАЗАРЕН И/ИЛИ 

ОТРАСЛОВ РИСК) ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НЕГАТИВНО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 

БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, А ОТ ТАМ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ЕМИТЕНТА. 

ОТ ДРУГА СТРАНА БИЗНЕС РИСКЪТ, НА КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗЛОЖЕНО, СЕ СВЪРЗВА С ПРОБЛЕМ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ ДРУЖЕСТВО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. РИСКЪТ БИ СЕ ПРОЯВИЛ, В СЛУЧАЙ ЧЕ „ФАРМХОЛД“ АД НЕ 

УСПЕЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СИ НАМЕРЕНИЯ, ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОДХОДЯЩ ОБЕКТ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОРАДИ НЕ ПОСРЕЩАНЕ НА ТЪРСЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ТОЗИ ОБЕКТ, 
НЕПРАВИЛНО ОЦЕНЯВАНЕ ИЛИ ПОРАДИ РАЗМИНАВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ПРЕГОВОРИ. С ОГЛЕД 

СПЕЦИФИКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО РИСКЪТ Е НАПЪЛНО РЕАЛЕН И 

ВЪЗМОЖЕН. УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОВА ПРОЯВЛЕНИЕ НА РИСКА Е СВЪРЗАНО СЪС ЗНАЧИТЕЛНИЯ ОПИТ НА 

МЕНИДЖМЪНТА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЕКТОРА, ОТЛИЧНОТО ПОЗНАВАНЕ НА СРЕДАТА, СПЕЦИФИКИТЕ И 

ОСОБЕНОСТИТЕ Й, КАКТО И СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВЪЗМОЖНОСТ В ПРОЦЕСА НА ПРЕГОВОРИ ДА БЪДЕ 

ПРИЛОЖЕН ГЪВКАВ ПОДХОД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДОГОВАРЯНИ ПАРАМЕТРИ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, БИЗНЕС 

РИСКЪТ БИ ИМАЛ СВОЕТО ПРОЯВЛЕНИЕ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ ЗАПАЗЯТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЪС 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАДЕЖДНИ ДОСТАВЧИЦИ, КЛИЕНТИ И КОНТРАГЕНТИ. ТАКОВА ПРОЯВЛЕНИЕ НА 

БИЗНЕС РИСКА СЕ СВЪРЗВА СЪОТВЕТНО С ОПАСНОСТ ОТ ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

СУРОВИНИ ИЛИ ПОВИШЕНИ ЦЕНИ НА НОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, С НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ПРОДУКЦИЯТА, ПРИ ОТПАДАНЕ НА ВАЖНИ КЛИЕНТИ И С ЦЯЛОСТНО УТЕЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

ДРУЖЕСТВОТО-ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛЮЧОВИ КОНТРАГЕНТИ. 
В ЦЯЛОСТ ТОВА ПРОЯВЛЕНИЕ БИ СЕ ОТРАЗИЛО НЕГАТИВНО ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И 

СЪОТВЕТНО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПОНИЖЕН ДОХОД ЗА ЕМИТЕНТА. 

Д) ОПЕРАЦИОНЕН РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО МУ Е СВЪРЗАНО С ОПАСНОСТТА ОТ НЕДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, 
НЕДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩИ ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕСИ, СИСТЕМИ И НЕДОСТАТЪЧНО КВАЛИФИЦИРАН 

ПЕРСОНАЛ. УПРАВЛЕНСКИ РИСК КАТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК СЕ ИЗРАЗЯВА В СЛЕДНОТО: 
ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТРИМА ДУШИ, А 

ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА 

ПОВИШЕН РИСК ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО И ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА 

ОСИГУРЕНОСТ НА ВЗЕМАНИТЕ РЕШЕНИЯ. НО ОТ ДРУГА СТРАНА ПОВИШЕНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА 

ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПОЛАГА ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ 

РЕШЕНИЯ. МЕНИДЖМЪНТЪТ НА КОМПАНИЯТА ПРИТЕЖАВА ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ И УПРАВЛЕНСКИ КАЧЕСТВА, 
КОИТО ПРЕДПОЛАГАТ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА 

ДРУЖЕСТВОТО. 

Ж) ЛИКВИДЕН РИСК. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЯКО 

ДРУЖЕСТВО СЕ СВЪРЗВА С ПОТЕНЦИАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИПСА НА НАВРЕМЕННИ И/ИЛИ 

НЕДОСТАТЪЧНИ НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ТОЗИ РИСК 

МОЖЕ ДА НАСТЪПИ КАКТО ПРИ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ СТРАНА НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА 

ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И ПРИ НЕПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА, 
ИНВЕСТИЦИОННАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТИ. НЕПРАВИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И 

ЕВЕНТУАЛНО НАСТЪПВАНЕТО НА ЛИКВИДНА КРИЗА МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

НЕПРЕДВИДЕНИ ЗАГУБИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО 

ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯ РИСК ЧРЕЗ ПОДДЪРЖАНЕТО НА 

МИНИМАЛНА ПАРИЧНА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ И ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ОТ ДЕЙНОСТТА. 

З) РИСК ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, РАЗЛИЧАВАЩИ 

СЕ ОТ ПАЗАРНИТЕ. РИСКЪТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ 

РАЗЛИЧАВАЩИ СЕ ОТ ПАЗАРНИТЕ КЪМ МОМЕНТА НА СДЕЛКАТА СЕ ЕЛИМИНИРА И ПОДДЪРЖА МИНИМАЛЕН 
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ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ЕМИТЕНТЪТ СЕ СТРЕМИ ДА СПАЗВА ПРОЗРАЧНА ПОЛИТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОТНОШЕНИЯТА СИ И ТРЕТИРАНЕТО НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА. ДОКОЛКОТО СА НАЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ТЕ СА СКЛЮЧЕНИ ПРИ СТАНДАРТНИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ В 

ДАДЕНИЯ МОМЕНТ И НЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ. 

И) РЕПУТАЦИОНЕН РИСК. РЕПУТАЦИОНЕН РИСК Е ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НЕГАТИВНИ ПУБЛИКАЦИИ И 

ИЗЯВЛЕНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И ДРУГИ, КАСАЕЩИ 

ЕМИТЕНТА ИЛИ СВЪРЗАНИ С НЕГО ЛИЦА, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ОТРАЗИ НЕГАТИВНО НА НЕГО И/ИЛИ НА 

БИЗНЕСА МУ, ПОРАДИ ОПАСНОСТТА ТАКИВА ИЗЯВЛЕНИЯ ДА ДОВЕДАТ ДО ОТКАЗ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВО, 
ОТЛИВ НА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ, А ОТ ТАМ ДА СЕ ОТРАЗИ ПРЯКО НЕГАТИВНО НА ФИНАНСОВОТО 

СЪСТОЯНИЕ КАКТО НА ЕМИТЕНТА, ТАКА И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА.  

Й) РИСК НА НАСРЕЩНАТА СТРАНА. РИСКЪТ НА НАСРЕЩНАТА СТРАНА Е СВЪРЗАН С ОПАСНОСТТА 

НЯКОЕ ОТ ДРУЖЕСТВАТА, С КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ДА НЕ СПАЗИ ПОЕТИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОР КЪМ ДРУЖЕСТВОТО И/ИЛИ ДА ЗАБАВИ/ НЕ ИЗПЛАТИ ДЪЛЖИМО ПЛАЩАНЕ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТОЗИ РИСК БИ ИМАЛА ПРЯКО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И/ИЛИ 

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕМИТЕНТА. РИСКЪТ НА НАСРЕЩНАТА СТРАНА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЗЕМАН ПРЕДВИД, ОЩЕ 

ПОВЕЧЕ, ЧЕ КЪМ МОМЕНТА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА НАСРЕЩНИ СТРАНИ КЪМ ЕМИТЕНТА СЪСТАВЛЯВА НАД 

90% ОТ АКТИВИТЕ МУ.  

К) РИСК ОТ ЗАВИСИМОСТ НА ЕМИТЕНТА ОТ ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, ЧИЕТО ПРИДОБИВАНЕ Е ПЛАНИРАНО. НАЛИЦЕ Е РИСК НА ЗАВИСИМОСТ 

НА ЕМИТЕНТА ОТ ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО. 
ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИ ПРИДОБИВАНЕ, МЕНИДЖМЪНТЪТ НА ЕМИТЕНТА ЩЕ НАПРАВИ СВОИТЕ ДЕТАЙЛНИ 

АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ, С КОИТО ДА УСТАНОВИ СЪСТОЯНИЕТО (ОРГАНИЗАЦИОННО, ФИНАНСОВО И 

ТЕХНИЧЕСКО) И СЪОТВЕТНО ДА ПРЕДЛОЖИ АДЕКВАТНА ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ ЦЕНА. СЛЕД 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪДЕЩО ПРИДОБИВАНЕ, ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЕМИТЕНТА ЩЕ ЗАВИСЯТ В 

ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО. ДОКОЛКОТО ЕМИТЕНТЪТ ЩЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИДОБИТОТО ДРУЖЕСТВО, СЪЩИЯТ ЩЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОКАЗВА 

РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО. 

Л) РИСК ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В КАПИТАЛА ИЛИ ЗАГУБА НА КОНТРОЛ ВЪРХУ 

ПРИДОБИТОТО ДРУЖЕСТВО. С ОГЛЕД ФАКТА, ЧЕ ЕМИТЕНТЪТ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ 

КОНТРОЛНО УЧАСТИЕ В БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И НЕ Е ПЛАНИРАЛ ДА УЧРЕДЯВА ТЕЖЕСТИ 

ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЯЛОВЕ, КЪМ МОМЕНТА НЕ Е НАЛИЦЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАГУБА НА КОНТРОЛ, СЛЕД 

ПРИДОБИВАНЕТО. ТАКАВА БИ СЕ ПОРОДИЛА В СЛУЧАЙ, ЧЕ В БЪДЕЩЕ БЪДЕ УЧРЕДЕН ЗАЛОГ ИЛИ ДРУГ 

ВИД ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЯЛОВЕ/АКЦИИ, КАКТО И ПРИ БЪДЕЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА 

НА ТОВА ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО ЕМИТЕНТА ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ ДА УЧАСТВА. 

М) РИСК ОТ ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА НА ЕМИТЕНТА. ТОЗИ РИСК БИ 

СЕ ПРОЯВИЛ, В СЛУЧАЙ НА ПОЯВА НА РАЗЛИЧЕН/НИ ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ И СВЪРЗАНАТА С ТОВА 

ЕВЕНТУАЛНА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ТОЗИ РИСК ПРИНЦИПНО Е 

НАЛИЦЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ. С ОГЛЕД ФАКТА, ЧЕ КЪМ МОМЕНТА НИКОЙ ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НЕ Е ИЗЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ/НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СВОЯ ДЯЛ, ТАКАВА 

ОПАСНОСТ НЕ СЪЩЕСТВУВА. ОПАСНОСТТА БИ СЕ ПРОЯВИЛА ПРИ ЕВЕНТУАЛНО БЪДЕЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

КАПИТАЛА И ОТКАЗ НА НЯКОЙ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪОТВЕТНОТО 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ. 

Н) РИСК ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОСИГУРИ НЕОБХОДИМОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ. С ОГЛЕД ОПИСАНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА ДА ПРИДОБИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ С КОНТРОЛНО УЧАСТИЕ, ЗА СЪЩОТО ЩЕ БЪДАТ 

НЕОБХОДИМИ СЪОТВЕТНИТЕ СРЕДСТВА. ЕМИТЕНТЪТ Е УКАЗАЛ, ЧЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ФИНАНСИРА ТАЗИ 

СВОЯ ИНВЕСТИЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, КАКТО И ПОСРЕДСТВОМ 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ТОЗИ РИСК Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРОЯВИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЛЕД ИЗБОР НА 
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ОТГОВАРЯЩО НА КРИТЕРИИТЕ ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ (ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ) НЕ СЕ СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА, 
КАКТО И В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЕ ОТ СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА, С КОЕТО ДРУЖЕСТВОТО ИМА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМИ 

НЕ СЪУМЕЕ ДА ГИ ВЪРНЕ В УГОВОРЕНИЯ СРОК И РАЗМЕР НА ЕМИТЕНТА. ПРОЯВЛЕНИЕ НА ТОЗИ РИСК Е 

ВЕРОЯТНО ДА ИМА В СЛУЧАЙ НА ТРАЙНО ВЛОШАВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И НОВИ 

ВЪЛНИ НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, ПРИ КОЯТО ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ ИЗПИТВАТ ЗАТРУДНЕНИЯ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕ. 

О) РИСК, СВЪРЗАН С НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕАЛНА ДЕЙНОСТ В ЗНАЧИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ 

ВРЕМЕ. С ОГЛЕД ФАКТА, ЧЕ ЕМИТЕНТЪТ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ КОНТРОЛНО УЧАСТИЕ В 

БЪДЕЩОТО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, КАТО Е ИДЕНТИФИЦИРАЛ ПЕРИОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПРОУЧВАНЕ, КОЕТО Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРОДЪЛЖИ ДО 24 МЕСЕЦА, СЪЩЕСТВУВА РИСК СВЪРЗАН С 

НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕАЛНА ДЕЙНОСТ В ЗНАЧИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ТОЗИ РИСК СЕ АСОЦИИРА 

СЪС СПЕЦИФИКИТЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАДЪЛБОЧЕНИ АНАЛИЗИ И 

ПРОУЧВАНИЯ, ПРЕДИ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ПРИДОБИВНЕ. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ РИСК Е СВЪРЗАНО 

С ОПАСНОСТТА ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ ФОРМИРА ПРИХОДИ И ПЕЧАЛБИ ОТ ПЛАНИРАНАТА СИ ДЕЙНОСТ В 

ЗНАЧИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ОСВЕН ТОВА СЪЩЕСТВУВА РИСК В УКАЗАНИТЕ СРОКОВЕ ЕМИТЕНТЪТ ДА 

НЕ ОТКРИЕ ПОДХОДЯЩ ОБЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛНИТЕ СИ ПРОУЧВАНИЯ 

И АНАЛИЗИ. ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО БИ УДЪЛЖИЛО ПЕРИОДА НА НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНАТА 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. 

 

2. ОБЩИ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ 
ОБЩИТЕ РИСКОВЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ В ЦЯЛОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА И ПО-
КОНКРЕТНО, ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ДИВЕРСИФИЦИРАТ, 
ТЪЙ КАТО НА ТЯХ СА ИЗЛОЖЕНИ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ В СТРАНАТА. 

НАД ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА 

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ И СТАБИЛИЗАЦИЯ, ЦЕЛЯЩИ НАЛАГАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 

ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. В СЛЕДСТВИЕ НА ТОВА, БИЗНЕС СУБЕКТИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ ИМАТ ОГРАНИЧЕНА ИСТОРИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ В СВОБОДНИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ. В ТАЗИ 

ВРЪЗКА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ, В СРАВНЕНИЕ С КОМПАНИИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ, СЕ 

ХАРАКТЕРИЗИРАТ С ЛИПСА НА ОПИТ В УСЛОВИЯ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ОГРАНИЧЕНИ КАПИТАЛОВИ 

РЕСУРСИ, С КОИТО ДА РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТТА СИ. БЪЛГАРИЯ СЪЩО ТАКА ВСЕ ОЩЕ ИМА ОГРАНИЧЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПАЗАРНА СИСТЕМА.  

ГОДИНИТЕ ПРЕДИ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С ВИСОК 

РАСТЕЖ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, ПОДПЛАТЕН ОСНОВНО ОТ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. 
ЗАМРЪЗВАНЕТО НА КРЕДИТНИТЕ ПАЗАРИ И ОГРАНИЧЕНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕКРАТИХА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СТРАНАТА И БИЗНЕС ЦИКЪЛЪТ РЯЗКО СМЕНИ ПОСОКАТА СИ.  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ И ЧАСТ ОТ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ УВЕЛИЧИХА 

ТЪРСЕНЕТО НА МЕСТНИ СТОКИ И ИЗНОСЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА. ПЛАВНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДОВЕДЕ И ДО ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ВЪТРЕШНОТО ТЪРСЕНЕ В СТРАНАТА. ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБАЧЕ НЕ СЕ РАЗВИВАТ В ПЪЛНИЯ 

СИ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНА ТЕРИТОРИЯ. БЪЛГАРИЯ ОСТАВА ИЗВЪН ФОКУСА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

ИНВЕСТИЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОРАДИ УСТАНОВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

НЯКОЛКО ГОДИНИ. 

А) КРЕДИТЕН РИСК 

КРЕДИТНИЯТ РИСК СЕ СВЪРЗВА С КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И СПОСОБНОСТИТЕ Й ДА 

ПОГАСЯВА РЕДОВНО СВОИТЕ КРЕДИТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИЗМЕРВАНЕТО НА ТОЗИ РИСК СЕ 
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ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ АГЕНЦИИ. ОТДЕЛНИТЕ РЕЙТИНГИ МОЖЕ 

ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ. 

В СЛЕДВАЩАТА ТАБЛИЦА Е ПРЕДСТАВЕН КРЕДИТНИЯТ РЕЙТИНГ НА СТРАНАТА КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ 

НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ: 

 

Кредитен рейтинг на Република България 

Рейтингови 
агенции 

Дата Чуждестранна валута Местна валута Перспектива 

Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен 
Fitch 02.12. 

2016 
BBB- F3 BBB- няма Стабилна 

Standard & 
Poor's 

02.12. 
2016 

BB+ B BB+ B Стабилна  

  Облигации и 
дългосрочни 
ценни книжа 

Дългосрочни 
банкови 
депозити 

Дългосрочни 
ДЦК 

  

Moody's 05.6.2015 Baa2 Baa2 Baa2 няма Стабилна  

Източник: www.minfin.bg  

 

СЛЕД КАТО КРЕДИТНИЯТ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ПОКАЧВАШЕ СТАБИЛНО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛО 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ 2008 Г. БЯХА ОТЧЕТЕНИ ПОНИЖЕНИЯ В КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СТРАНАТА ОТ 

„СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС”, АГЕНЦИЯ МУУДИС (MOODY’S) И ФИЧ (FITCH), КАТО ДО ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 
СПОРЕД ВСИЧКИ РЕЙТИНГОВИ АГЕНЦИИ, СТРАНАТА НИ ПРИТЕЖАВА ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ, МАКАР И В 

НАЙ-НИСКИЯ СЕГМЕНТ. ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2014 Г. „СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС” ПОНИЖИ КРЕДИТНИЯ НИ 

РЕЙТИНГ И СЪЩИЯТ ПРЕМИНА НА ТЕРИТОРИЯ „НЕИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ“. ПРЕЗ 2015 И 2016 Г. 
ВСИЧКИ ОПРЕДЕЛЕНИ КЪМ КРАЯ НА 2014 Г. РЕЙТИНГИ БЯХА ПОТВЪРЖДАВАНИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧНИЯ РЕЙТИНГ, МЕСТНА ВАЛУТА, ЗА КОЙТО FITCH ОТЧЕТЕ ПОНИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2016. 
ВЪПРЕКИ ПОНИЖЕНИЕТО, РЕЙТИНГЪТ ОСТАНА В ТЕРИТОРИЯ „ИНВЕСТИЦИОНЕН“. 

 

Б) ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ВЪНШНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И ВЪНШНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА СТРАНАТА 
ОКАЗВАТ ПРЯКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ. 
Ръст на БВП (в %) 

 
20
12 

20
13 

20
14 

4Q               
20
13 

1Q                  
20
14 

2Q                      
20
14 

3Q                  
20
14 

4Q               
20
14 

1Q                    
20
15 

2Q                    
20
15 

3Q                   
20
15 

4Q                    
20
15 

1Q                    
20
16 

2Q                    
20
16 

3Q                    
201

6 
Нарастване 
спрямо 
същия 
период на 
предходната 
година 0.5 1.1 1.7 1.9 1.5 1.8 1.5 1.3 3.3 3.5 3.8 3.7 3.4 3.6 3.4 
 Източник: НСИ Ключови показатели за България към 30.12.2016 г. 

В таблицата латинската буква Q означава тримесечие 
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СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД ПРЕЗ 1997 Г. БЪЛГАРИЯ ПОСТИГА 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ДО КРАЯ НА 

2008 Г. ОТ 2008 Г. Е РЕГИСТРИРАНО И ЗАБАВЯНЕ, ПОСЛЕДВАНО ОТ СПАД В БВП ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 

НЯКОЛКО ГОДИНИ, КАТО ПРЯК РЕЗУЛТАТ ОТ ЕФЕКТИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА 

КРИЗА. ОТ КРАЯ НА 2010 Г. СЕ НАБЛЮДАВА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СИЛНО НЕГАТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БВП, НО В ТВЪРДЕ ОГРАНИЧЕНИ ГРАНИЦИ, ДО КРАЯ НА 2014 Г. 
ОТ НАЧАЛОТО НА 2015 Г. ИМА ЗАСИЛВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, КАТО РЪСТЪТ В ТРИМЕСЕЧИЯТА ОТ 

1Q 2015 ДО 2Q 2016 СПРЯМО СЪЩИТЕ ПЕРИОДИ НА ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ СЕ ДВИЖИ УСТОЙЧИВО 

ОКОЛО 3%. СЕЗОННО ИЗГЛАДЕНИТЕ ДАННИ ПОКАЗВАТ РАСТЕЖ ОТ 3.4% НА БВП ПРЕЗ ТРЕТОТО 

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. В СРАВНЕНИЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА И 

0.7% СПРЯМО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА. 

В СЛЕДВАЩАТА ТАБЛИЦА СА ДАДЕНИ ДАННИ ЗА ОБЩИЯ (КОНСОЛИДИРАНИЯ*) ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ ПО 

МЕСЕЦИ, СЪГЛАСНО МЕСЕЧНИЯ БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ: 

 

Данни за общия държавен дълг на Република България (в млн.евро)  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2016 11600 11598 13351 13342 13371 / / / / / / / 

2015 10628 10652 12245 12253 12308 12257 12156 12154 11716 11833 11944 11614 

2014 7 686 7 684 7 714 7 750 7 627 8 116 9 424 9 487 9 572 9 416 9 598 11301 

2013 6 688 7 143 7 366 7 363 7 407 7 394 7 381 6 996 7 147 7 192 7 261 7219* 

2012 6 371 6 441 6 577 6 601 6 548 6 515 7 544 7 424 6 976 7 496 7 535 7 492 

2011 5 681 5 657 5 673 5 653 5 720 5 750 5 810 5 842 5 946 5 977 6 085 6 418 

2010 5 231 5 142 5 192 5 260 5 287 5 346 5 327 5 422 5 590 5 604 5 674 5 803 

Източник: Месечен бюлетин МФ 

* Следва да се има предвид, че до ноември 2013 г. в месечния бюлетин се съдържат 
данни за консолидирания държавен дълг, а от декември 2013 г. в същия бюлетин се 
оповестява информация за общия държавен дълг. 

ОБЩИЯТ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ КАТО ДЯЛ ОТ БВП СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ЗНАЧИТЕЛЕН СПАД 

ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 2000 – 2010 Г., ОТ КРАЯ НА 2011 Г. СЪОТНОШЕНИЕТО ЗАПОЧВА ПЛАВНО ДА 

НАРАСТВА. В КРАЯ НА 2013 Г. НИВОТО НА СЪОТНОШЕНИЕТО Е В РАЗМЕР НА 17.6%, А КЪМ КРАЯ НА 

2014 Г. ВЕЧЕ ДОСТИГА 27.1% (ВКЛЮЧИТЕЛНО 10.1% - ВЪТРЕШЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И 17.0% - 
ВЪНШЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ.) КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 Г. СЪОТНОШЕНИЕТО Е 26.4%. 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ СА СЪОТВЕТНО 8.5% И 17.9%. КЪМ 

КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ 2016 Г. СЪОТНОШЕНИЕТО Е 29.3%. КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ 

СЪРЖАВЕН ДЪЛГ СА СЪОТВЕТНО 7.8% И 21.5%. 

 

В) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК  

ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЯЛОСТНО ПОКАЧВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, ИЗМЕРЕНИ ЧРЕЗ 

ИНДЕКСА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО НАМАЛЯВА ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА НА 

СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. СИСТЕМАТА НА ВЪВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 1997 Г. ВАЛУТЕН СЪВЕТ КОНТРОЛИРА 

ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНО ИЗКЛЮЧВА ОБЕЗЦЕНКАТА НА ЛЕВА СПРЯМО ЕВРОТО. 
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Данни за месечната инфлация за периода 2010 - ноември 2016 г. (в %) 
  

 Годишна* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2016  0.0 -0.3 -0.7 0.0 0.0 -0.1 1.0 0.0 -0.5 0.2 0.0  
2015 -0.4 -0.4 0.2 0.4 0.7 -0.2 -0.9 -0.2 0.0 -0.1 0.2 -0.1 0.0 
2014 -0.9 -0.2 -0.4 -0.2 0.3 -0.5 -0.4 0.4 -0.2 -0.2 0.9 -0.4 0.0 
2013 -1.6 0.4 0.1 -0.5 -0.4 -0.1 -0.4 -0.5 -0.6 0.1 0.5 -0.2 0.3 
2012 4.2 0.2 0.9 0.3 0.2 -0.1 -1.0 1.5 0.5 1.1 0.3 -0.1 0.4 
2011 2.7 0.6 1.2 0.6 0.2 0.0 -0.9 0.0 -0.3 0.0 0.8 0.3 0.1 
2010 4.5 0.6 0.6 0.2 1.1 -0.2 -0.9 0.4 0.1 0.8 0.6 0.7 0.4 

Източниuк: НСИ - ИПЦ Предходен месец = 100 

* Посочената годишна инфлация е сбор на регистрираните месечни нива. 

ОТ НАЧАЛОТО НА 2013 Г. БЕ НАБЛЮДАВАНА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ СЪЩЕСТВЕНО ЗАБАВЯНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА 

И РЕГИСТРИРАНЕ НА ДЕФЛАЦИЯ. ГОДИШНО ЗА 2013 Г. И 2014 Г. РЕГИСТРИРАНАТА ДЕФЛАЦИЯ Е 

СЪОТВЕТНО 1.6% И 0.9%. ОТЧЕТЕНАТА ДЕФЛАЦИЯ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 Г. Е 0.2%. ПРЕЗ 

НОЕМВРИ Е ОТЧЕТЕНАТА НУЛЕВА СТОЙНОСТ НА ИНФЛАЦИЯТА.  

 

Г) БЕЗРАБОТИЦА 

СЛЕД ДОСТИГАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИТЕ НИВА ОТ 19% ПРЕЗ НАЧАЛОТО НА 2001 Г. 
ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА БЕЗРАБОТИЦАТА ПОСТЕПЕННО НАМАЛЯВА В 

РЕЗУЛТАТ КАКТО НА СЪЖИВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ТАКА И НА 

НАМАЛЕНИЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНАТА ЗАЕТОСТ ДО СТАРТИРАНЕТО НА НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА 

ИКОНОМИКАТА ПОРАДИ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА. 

В СЛЕДВАЩАТА ТАБЛИЦА СА ДАДЕНИ ДАННИ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ ПО МЕСЕЦИ ОТ 2010 Г. ДО 

НОЕМВРИ 2016Г.: 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННИТЕ ЗА НИВОТО НА БЕЗРАБОТИЦА ПОКАЗВАТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩИ СЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА В СТРАНАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 – СРЕДАТА НА 2014 Г. ПРИ ОТНОСИТЕЛНО 

РАВНОВЕСИЕ ПРИ НИВА ОТ НАД 11%. ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г. Е РЕГИСТРИРАНО НАЙ-
ВИСОКОТО НИВО ОТ 12.2%. ПОЗИТИВНИ СИГНАЛИ СЕ НАБЛЮДАВАТ ОТ ЮНИ 2014 Г., ОТКОГАТО СЕ 

НАБЛЮДАВА ПЛАВЕН СПАД В ДЕЛА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА. ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ СЕ ЗАПАЗВА И ПРЕЗ 2015 

Г.  И 2016 Г. КАТО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 Г. БЕЗРАБОТИЦАТА ДОСТИГА НАЙ-НИСКАТА СИ СТОЙНОСТ - 
7.8%. 

Д) ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК  

СТЕПЕНТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК СЕ СВЪРЗВА С ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА 

ПОСОКА НА ВОДЕНАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪТРЕШНА И/ИЛИ ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И 

КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА, С ОПАСНОСТТА ОТ НЕГАТИВНИ ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 10.2 10.0 9.9 9.3 8.7 8.4 8.2 8.0 7.8 7.9

2015 11.1 11.0 11.0 10.7 10.1 9.6 9.4 9.3 9.2 9.5 9.9 10.0

2014 12.2 12.2 12.2 11.8 11.2 10.7 10.6 10.4 10.5 10.7 10.8 10.7

2013 11.9 12.0 11.8 11.6 11.0 10.7 10.8 10.7 10.8 11.2 11.5 11.8

2012 11.1 11.5 11.5 11.4 11.0 10.8 10.8 10.7 10.6 11.0 11.3 11.4

2011 11.0 11.0 10.7 10.5 10.0 9.7 9.6 9.6 9.4 9.6 10.0 10.4

2010 9.9 10.3 10.1 10.0 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 9.1 9.2

Безработица (в %)

Източници: Агенция по заетостта (Годишен обзор и Информационен бюлетин за периода януари - ноември 2016 г.)
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ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ НАТО И ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАЛАГАТ ПОДДЪРЖАНЕ НА 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ЗАДАДЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ВАЛУТЕН СЪЮЗ – ОГРАНИЧЕН 

БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, НИСКА ИНФЛАЦИЯ, НИСКИ НИВА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, 
СТАБИЛНОСТ НА ВАЛУТНИЯ КУРС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ. ПОВИШЕНИЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК БИ СЕ НАБЛЮДАВАЛО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА НЕ СЕ 

ПОЛЗВА ОТ ДОСТАТЪЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОДКРЕПА, ВКЛ. И ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. 
ТАКАВА Е ХИПОТЕЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ, ПОРОДЕНА ОТ ОСТАВКАТА НА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ ЕСЕНТА НА 2016 Г. И ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ. 

Е) ВАЛУТЕН РИСК И ВАЛУТЕН БОРД 

ВАЛУТНИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕЗКИ И НЕОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КУРСА НА ЛЕВА СПРЯМО ОСНОВНИТЕ ЧУЖДИ 

ВАЛУТИ И ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЗИ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 

ОТ 1997 Г. В БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВА СИСТЕМА НА ВАЛУТЕН БОРД С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАРИЧНОТО 

ПРЕДЛАГАНЕ. СЪОБРАЗНО ТОВА, КУРСЪТ НА ЛЕВА ПЪРВОНАЧАЛНО БЕ ФИКСИРАН КЪМ ГЕРМАНСКАТА 

МАРКА И СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОЗОНАТА КУРСЪТ НА ЛЕВА БЕ ФИКСИРАН КЪМ ЕВРОТО. 
ПОДДЪРЖАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД СЕ СЧИТА ЗА ЕДИН ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 

ПРОВЕЖДАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И ИЗИСКВА ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА 

ВОДЕНАТА СТАБИЛИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА. ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛУТНИЯ БОРД ДОВЕДЕ ДО 

ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, ПОДПОМОГНА ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА 

БВП И РЕДУЦИРАНЕТО НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ПРЕДИ СЕРИОЗНОТО НЕГАТИВНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ 

ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА. 

ДЕЙСТВАЩАТА СИСТЕМА НА ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ ПРЕНАСЯ ДВИЖЕНИЕТО НА КУРСА ЩАТСКИ 

ДОЛАР/ЕВРО В ДВИЖЕНИЕ НА КУРСА ЩАТСКИ ДОЛАР/ЛЕВ. ТАКА, ВАЛУТНИЯТ РИСК ЗА СТРАНАТА НИ Е 

ЕКВИВАЛЕНТЕН НА ВАЛУТНИЯ РИСК В СТРАНИТЕ ОТ ЕС, КЪДЕТО ЕВРОТО Е ОФИЦИАЛНА ПЛАТЕЖНА 

ЕДИНИЦА. ОТ ДРУГА СТРАНА ВАЛУТНИЯТ РИСК БИ НАСТЪПИЛ И ПРИ ЛИПСА НА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ЗА 

ЗАПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН БОРД, ДОКАТО СТРАНАТА НИ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. 

Ж) ЛИХВЕН РИСК  

ЛИХВЕНИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕЗКИ И НЕОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА НА ЛИХВЕНИТЕ НИВА В БЪЛГАРИЯ. НЕБЛАГОПРИЯТНАТА ПРОМЯНА 

(ПОВИШЕНИЕ) НА ЛИХВЕНИТЕ РАВНИЩА БИ ДОВЕЛО ДО УВЕЛИЧЕНИЕ В ЦЕНАТА НА НАЛИЧНИТЕ 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА БИЗНЕС СУБЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪОТВЕТНО БИ ДОВЕЛО ДО НАМАЛЯВАНЕ НА 

РЕНТАБИЛНОСТТА. 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ – 2015 Г. И 2016 Г., ОСНОВНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗАЕМА СТАБИЛНИ 

НИВА И СЕ ДВИЖИ В ИНТЕРВАЛА 0.00% - 0.02%, КАТО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. Е В РАЗМЕР НА 

0.00% (ИЗТОЧНИК: ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА БНБ).  

З) ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

ДАНЪЦИТЕ, ПЛАЩАНИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС СУБЕКТИ, ВКЛЮЧВАТ ДАНЪК ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА 

ПЕЧАЛБА, ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪК ДОБАВЕНА 

СТОЙНОСТ, АКЦИЗИ, ИЗНОСНИ И ВНОСНИ МИТА. ВЪПРЕКИ ЧЕ Е НАЛИЦЕ ОТНОСИТЕЛНО РАЗВИТА 

СИСТЕМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО 

ПРОТИВОРЕЧИВА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВНО И МЕСТНО НИВО. 

ОСНОВНАТА ПОСОКА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА Е С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА СУБЕКТИТЕ, ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ 

ДАНЪЦИ – ДАНЪК ВЪРХУ КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА И ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА В ТАЗИ ПОСОКА ИМАТ ЗА 

РЕЗУЛТАТ ПОСТИГАНЕТО НА РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪК ВЪРХУ 

КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 10%, КАТО ТОВА НИВО Е НАЙ-НИСКОТО ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА. В 

ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ, СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПОВИШАВАНЕ НА НИВАТА НА СЪЩИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ И 

ПРИБЛИЖАВАНЕТО ИМ КЪМ НИВАТА В РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ. 

ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА Е ВАЖНО ДА СЪЗНАВАТ, ЧЕ СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА В 

ЦЕННИ КНИЖА НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗАСЕГНАТА ОТ ЕВЕНТУАЛНИ 

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО В НЕГОВОТО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ. 

И) ВЪНШНИ ЗА СТРАНАТА РИСКОВИ ФАКТОРИ 

ВСЯКО ВЛОШАВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СВЕТОВНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВО И/ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА 

ДРУГ ВИД ВЪНШЕН ЗА СТРАНАТА ФАКТОР НА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ, БИ ИМАЛО СВОЕТО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ 

ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА, А ОТ ТАМ И ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА.  

Й) ДРУГИ СИСТЕМНИ РИСКОВЕ 

ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЛИЯНА И ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕТОВНАТА И 

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КОНЮНКТУРА. ЗАБАВЯНЕТО НА СВЕТОВНОТО ИЛИ 

РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ, ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАТРУДНЯТ 

ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЦЕЛИ. 

ИНВЕСТИТОРИТЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ, КАКЪВТО Е ТОЗИ В БЪЛГАРИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ 

ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ ТЕЗИ ПАЗАРИ СА ОБЕКТ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК В СРАВНЕНИЕ С РАЗВИТИТЕ ПАЗАРИ. 
ВЪЗМОЖНО Е ТОЗИ ПО-ГОЛЯМ РИСК ДА ВКЛЮЧВА ЗНАЧИТЕЛНИ ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И/ИЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ. ОСВЕН ТОВА, НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ПОЛИТИЧЕСКО И/ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ В ДРУГИ СТРАНИ, ОСОБЕНО СЪСЕДНИ СТРАНИ МОЖЕ ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛНО НЕГАТИВНО 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БВП НА БЪЛГАРИЯ, НЕЙНАТА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ИКОНОМИКА КАТО ЦЯЛО. 

ИНВЕСТИТОРИТЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА ПРОЯВЯТ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРЕЦЕНКАТА НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РИСКОВЕ И ДА ВЗЕМАТ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТЕЗИ РИСКОВЕ) ДА 

ИНВЕСТИРАТ В АКЦИИТЕ НА „ФАРМХОЛД” АД. ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДУПРЕДЕНИ, ЧЕ 

УСЛОВИЯТА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ СЕ ПРОМЕНЯТ БЪРЗО, СЛЕДОВАТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА, 
СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, МОЖЕ ДА НЕ Е АКТУАЛНА ИЛИ ДА Е ОСТАРЯЛА КЪМ МОМЕНТА НА 

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 

1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА 

1.1. ЮРИДИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА. 

Дружеството емитент е регистрирано на 19.02.2015 г. в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с наименование „Фармхолд” АД след преобразуване на 
„Фармхолд“ ООД, което е прекратено без ликвидация и заличено от Търговския 
регистър, считано от същата дата. 

От регистрация на дружеството няма промени в наименованието на емитента.  
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1.2. МЯСТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕМИТЕНТА И РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЕМИТЕНТА. 

„Фармхолд” АД е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203419564, като е 
вписано със седалище област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, район Младост, бул. 
Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“. 

Към настоящия момент няма други промени в седалището и адреса на управление на 
дружеството. 

1.3. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМИТЕНТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА. 

„Фармхолд” АД е регистрирано на 19.02.2015 г. в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията, с наименование „Фармхолд” АД след преобразуване чрез промяна на 
правната форма на „Фармхолд“ ООД, което е прекратено без ликвидация и заличено от 
Търговския регистър, считано от същата дата. „Фармхолд“ ООД е регистрирано на 
24.03.2010 г. със седалище в град Варна. Преобразуването на „Фармхолд“ от дружество 
с ограничена отговорност в акционерно дружество е съгласно решение на 
съдружниците, взето на извънредно общо събрание от 18.11.2014 г. 

Емитентът „Фармхолд“ АД е регистрирано в търговския регистър с предмет на дейност: 
Внос, износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или 
продажба. 

Съществуването и продължителността на дейността на Емитента не са обвързани със 
срок или ограничени от прекратително условие. 

1.4. ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е УЧРЕДЕН, ПРАВНА ФОРМА НА ЕМИТЕНТА, СЕДАЛИЩЕ И 
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛЕФОН (ФАКС), ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL), 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО КОЕТО ЕМИТЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТТА СИ. 

„Фармхолд” АД е акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на 
Република България. 

„Фармхолд” АД е регистрирано в Търговския регистър на 19.02.2015 г. след 
преобразуване чрез промяна на правната форма на „Фармхолд“ ООД, което е 
прекратено без ликвидация и заличено от Търговския регистър. Дружеството е 
преобразувано в акционерно дружество, съгласно решение на съдружниците, взето на 
извънредно общо събрание от 18.11.2014 г. и вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията на 19.02.2015 г.   

От вписване на дружеството в търговския регистър седалището и адресът му на 
управление не е променян. 
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Адрес на управление гр. Варна 9020, район Младост 

Адрес за кореспонденция 
гр. Варна 9020, район Младост, ж.к. Младост, 
бул. Република, сграда на Медицински център 
„Младост Варна“ 

Телефон +359 52 555 505 

Факс +359 52 555 542 

Електронен адрес (е-mail) pharmhold@gmail.com 

ЕИК 203419564 

Идентификационен № по ДДС BG203419564 

„Фармхолд” АД извършва дейността си в съответствие с българското законодателство, 
съобразно общите изисквания на Търговския закон и специфичните изисквания на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Важни въпроси за инвеститорите във връзка с допускането до търговия на акциите се 
уреждат и в: 

 Закона за пазарите на финансови инструменти; 

 Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти; 

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници; 

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на 
ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 
книжа; 

 Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично 
дружество; 

 Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на 
публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра 
на Комисията за финансов надзор;  

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар; 

 Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от 
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства;  

 Регламент (ЕО) 809/2004 на Европейска комисия;  

 Делегиран Регламент (ЕС) № 311/2012 на Комисията от 21 декември 2011 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, 
свързани с проспекти и реклами; 

 Делегиран 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; 

 Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменяща Директива 
2001/34/ЕО; 
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 Закон за корпоративното подоходно облагане; 

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 

 Закон за местните данъци и такси; 

 Валутен закон. 

 Към търговията на ценните книжа на регулиран пазар отношение имат Правилата на 
БФБ - София и Правилника за дейността на Централен депозитар АД. 

1.5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА  

Като важни събития в развитието на емитента следва да се посочат:  

 „Фармхолд” АД е регистрирано в Търговския регистър на 19.02.2015 г. след 
преобразуване чрез промяна на правната форма на „Фармхолд“ ООД, което е 
прекратено без ликвидация и заличено от Търговския регистър, считано от същата дата. 
Преобразуването е на основание взето решение от извънредно общо събрание на 
съдружниците от 18.11.2014 г., с което дружеството одобрява план за преобразуване от 
дружество с ограничена отговорност чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 
264 и сл. от ТЗ в акционерно дружество. Съгласно решението на съдружниците 
преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация в резултат на 
преобразуването, като цялото имущество на преобразуващото се дружество, преминава 
към новоучреденото дружество, което е негов универсален правоприемник. Съгласно 
одобрения от съдружниците план за преобразуване, дружеството придобива следния 
статут: фирма – „Фармхолд“ АД; седалище и адрес на управление: гр. Варна 9020, район 
Младост, ж.к. Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“; 
предмет на дейност: запазва се същият предмет на дейност, а именно: внос, износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Капитал и 
акции: 1,990,000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева, разпределен в 
1,990,000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени, поименни 
безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. 
Капиталът се разпределя между двама акционери: Веселин Найденов Марешки, който 
придобива и записва 1,194,000 (един милион сто деветдесет и четири хиляди) броя 
обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 
1 ( един) лев, представляващи 60% от капитала и от Светлана Александровна Марешка, 
която придобива и записва 796,000 (седемстотин деветстотин и шест хиляди) броя 
обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 
1 ( един) лев, представляващи 40% от капитала. Преобразуваното дружество се 
управлява от Съвет на директорите от трима членове и се представлява от 
изпълнителен директор. За членове на Съвета на директорите са избрани Веселин 
Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка и Геновева Славова Нецова. За 
изпълнителен директор, който представлява дружеството, е назначена Светлана 
Александровна Марешка. 
 На същото извънредно общо събрание от 18.11.2014 г. е приет Устав на 
акционерното дружеството, в който част от разпоредбите му влизат в сила след 
одобряване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на 
дружеството от КФН. 
 С вписване № 20150518121308 на 18.05.2015 г. на основание взето решение на 
общо събрание на акционерите от 27.03.2015 г. от Съвета на директорите на 
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дружеството е освободен Веселин Найденов Марешки и на негово място за член на 
Съвета на директорите е избрана Веска Спасова Марешка. На основание решение на 
Съвета на директорите, взето с протокол от 27.03.2015 г. „Фармхолд” АД се 
представлява от изпълнителния директор Веска Спасова Марешка. Промяната е вписана 
с вписване № 20150518121308 в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

2. ПРЕГЛЕД НА НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

2.1. ОПИСАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗМЕРА) НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА ЗА 
ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  

Към момента на изготвяне на настоящия документ „Фармхолд” АД не е осъществявало 
инвестиции. 

2.2. ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГЕОГРАФСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ (В 
НЕГОВАТА СТРАНА И В ЧУЖБИНА) И МЕТОДА НА ФИНАНСИРАНЕ (ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО) 

Към настоящия момент емитентът не осъществява инвестиции. 

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГЛАВНИТЕ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ЗА КОИТО 
НЕГОВИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЕЧЕ СА ПОЕЛИ ТВЪРДИ АНГАЖИМЕНТИ 

„Фармхолд“ АД има намерение да придобие дружество, притежател на разрешение за 
производство на лекарствени продукти, опериращо на територията на страната.  

Идентифицираните конкретни специфични особености за обекта на придобиване 
мениджмънтът е идентифицирал по следния начин: обектът на придобиване следва да 
притежава производствени мощности на територията на Република България и да 
извършва чрез тези мощности едновременно или поотделно някоя от следните 
дейности: пълно или частично производство, разфасоване, опаковане, преопаковане 
или етикетиране на лекарствени продукти. 

Към момента на подготовка на настоящия проспект мениджмънтът на „Фармхолд“ АД е 
идентифицирал следните критерии, по които да бъде направен подборът на 
подходящо/и дружество за придобиване: 

 Дружеството да е реализирало нетни приходи от продажби през годината, 
прехождаща годината на сделката, в размер най-малко на 10 милиона лева и 

 Дружеството да реализира някоя от горните дейности по производство по 
отношение на най-малко 5 лекарствени продукта. 

Освен конкретните критерии мениджмънтът на „Фармхолд“ АД е очeртал параметрите на 
потенциалната бъдеща инвестиция: 

 цена на дружеството – до 10 милиона лева; 
 метод на придобиване: придобиване на мажоритарен пакет или всички 

акции/дялове от капитала на таргетираното дружество; 
 срок: до 2 години от получаване на публичен статут; 
 източник на средствата: средства от съществуващия капитал на дружеството, 

както и средства, набрани чрез увеличение на капитала на дружеството, 
прилагайки предвидената съответна процедура.  
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VI. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. ОПИСАНИЕ И КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕСТЕСТВОТО НА ОПЕРАЦИИТЕ НА 
ЕМИТЕНТА И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧВАЩО ГЛАВНИТЕ КАТЕГОРИИ ПРОДАВАНИ 
ПРОДУКТИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, 
ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Предметът на дейност на дружеството съгласно регистрацията му в търговския регистър 
е внос, износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или 
продажба. 

С оглед намеренията на дружеството да придобие дружество, притежател на 
разрешение за производство на лекарствени продукти, в следващите точки относно 
инвестиционните намерения на дружеството е представен бизнес план. 

1.1.1. Стратегически цели на дружеството 

Преди придобиване на производител 

 Дефиниране на подходящо дружество – притежател на разрешение за производство 
на лекарствени продукти в България, за придобиване от страна на Емитента; 

 Осигуряване от страна на Емитента на финансиране за заплащане на цената на 
таргетираното дружество – производител; 

 Придобиване на мажоритарен дял или на всички дялове/акции на от дружеството – 
производител. 

След придобиване на дружеството - производител 

 В краткосрочен план (между 1 и 2 години след придобиването): продължаване на 
бизнеса без сътресения, запазване на финансовите резултати на нивата преди 
придобиването; 

 В дългосрочен план (2 и повече години след придобиването): оптимизиране и 
развитие на дейността, увеличаване на финансовите резултати. 

1.1.2. Действия за постигане на стратегическите цели: 
Етап 1: Анализ на сектора на производство на лекарствени продукти в България за 
дефиниране на дружества, подходящи за придобиване.  

Идентификацията на производители на лекарствени продукти, опериращи на 
територията на Република България, ще се извършва чрез проучване и анализ на 
публично достъпната информация от регистри, доклади, статии, коментари и др. в 
Интернет, в т.ч. интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата към 
министъра на здравеопазването, IMS Health и др. независими анализатори. 

Изследването на действащите на пазара на производство на лекарствени продукти 
оператори ще се извършва чрез използването на вътрешни или външни ресурси като 
фармацевтични консултанти, финансови анализатори, икономисти в областта на 
фармацевтичното и козметично производство, юристи с опит във фармацевтичното 
право, както и други специалисти в тази сфера. 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 30 
 

Следва да се има предвид, че няма гаранция за това, че настоящото статукво на пазара 
ще се запази и в момента на пристъпване към инвестицията все още ще има дружества, 
които да попадат в рамките на въпросните критерии. Възможно е да настъпят 
структурни изменения на пазара, произтичащи от активности на участниците в него, 
например в резултат на консолидиране, придобиване на малките местни играчи от 
големи чуждестранни фармацевтични компании и инвестиционни фондове и т.н. Това би 
направило невъзможно осъществяването на инвестиционната цел съгласно 
предварителния план. 

Допълнителна несигурност се внася от това, че малките производители, които попадат в 
таргет групата на Емитента, по правило са собственост на физически лица, които са 
създали и развили бизнеса. Това внася допълнителен субективен елемент в очакването 
дали ще може да се постигне съгласие за продажба или не, от една страна, както и дали 
собствениците на такъв производител няма да очакват по-добра икономическа 
конюнктура с цел 1) постигане на по-добри резултати на бизнеса, съответно 2) 
постигане на по-висока цена. 

В крайна сметка е възможно да се окаже, че никой от визираните при предварителното 
проучване таргет производители не се предлага реално за продажба. Тази възможност 
отговаря изцяло на тенденциите при сделките между големи фармацевтични компании, 
където известна част от предложенията за придобиване са отхвърлени от таргета. 

Етап 2: Due Diligence (Дю дилиджънс) на производителя 

Проучването на таргетираната компания – правен и финансов детайлен анализ, ще бъде 
извършено както със собствен ресурс на емитента, така и с наети външни експерти – 
юридически офис, одиторски екип, финансови анализатори. Не се очаква разноските за 
този анализ да са значителни на фона на стойността на инвестицията. Разноските ще 
бъдат покрити от съществуващия капитал на дружеството и от реализираните 
финансови приходи.  

Етап 3: Привличане на средства от собствениците на Емитента  

Планира се операцията по привличане на средства да е посредством увеличаване на 
капитала на Емитента, срещу което акционерите да направят парични вноски. Не се 
планира промяна на съотношението между акционерите. Не се планира привличане на 
дългово финансиране, включително посредством издаване на облигации. В тази връзка 
не се предвиждат финансови разходи на Емитента за лихви върху привлечената сума 
след датата на привличане на капитала. При увеличаване на капитала на публично 
дружество се прилага реда и процедурата по чл. 112 и следв. от ЗППЦК. Право да 
участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни 
след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато 
това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 
дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На 
следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на лицата по 
изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите като всеки от 
акционерите има право да придобие такава част от новите акции, която съответства на 
дела му в капитала преди увеличението. 

При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции задължително се издават 
права по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се 
издава 1 (едно) право. Досегашните акционери преценяват дали и доколко да упражнят 
така издадените им права. Неупражнените права се предлагат за продажба при 
условията на явен аукцион. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното 
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прехвърляне или търговия при провеждането на явен аукцион. Прехвърлянето на 
правата се извършва на пода на БФБ, „Сегмент за права”.  

Етап 4: Придобиване на производителя 

Понастоящем се очаква сделката по придобиване на производителя да се осъществи при 
следните съществени условия:  
 Придобиване на мажоритарен дял в капитала на дружеството или на целия му 

капитал; 
 Очаквана стойност на планиранито придобиване – до 10 милиона лева; 
 Към момента на придобиването на капитала да не е отчуждено цялото или част от 

търговското предприятие на производителя, т.е. да се придобие бизнеса в цялост с 
всички предпоставки за неговото продължаване: 
 производствени мощности, складове, техника; 
 персонал; 
 разрешения за извършване на дейността; 
 търговски марки; 
 запазване на съществуващи договори с доставчици на стоки, услуги и 

суровини, клиенти, дистрибутори и т.н.; 
 запазване на всички или част от членовете на настоящия мениджмънт на 

производителя за преходен период от поне 6 – 12 месеца, с цел плавно 
поемане и продължаване на бизнеса. 

При придобиването се планира да се вземат предвид следните фактори, които ще 
повлияят и оценката на бизнеса: 
(i) Вътрешни фактори: продажби, норма на печалба, капиталова структура, парични 

потоци, мениджмънт и персонал; пазарната позиция на компанията; пазарен дял, 
разпознаваемост на търговската й марка, лоялност към нея; способност да 
генерира положителни бъдещи парични потоци; досегашна доходност на бизнеса, 
прогнозираният ръст на приходите и разходите, капиталовите разходи и др.  

(ii) Външни фактори: икономическата и политическа ситуация в страната и региона, 
състоянието и вида на индустрията, достъпът на кредит от банки и търсенето от 
страна на инвеститори на подобен бизнес.  

Към момента е невъзможно да се оценят в конкретика факторите, предвид липсата на 
одобрен таргет за придобиване. Все пак следва да се има предвид, че придобиването на 
производителя ще се осъществи в следните условия, съответно факторите следва да се 
отчитат в следната светлина1:    

(i) След осъществения през 2014 г. и 2015 г. ръст на фармацевтичния сектор с общо 
8.2% за 2014 г. и 7,5% за 2015 г. по данни на световната анализаторска компания 
IMS Health2,3., през 2016 г. има леко забавяне на ръста до 6,5 – 7%4. Като цяло 
българският фармацевтичен пазар продължава да бъде в процес на развитие, като 
потенциалът за растеж е запазен, дори при силно генеризираните терапевтични 
групи; 

                                                 
1http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2015/06/04/2546415_turseneto_na_novi_iztochnici_za
_prihodi_dviji/ 
2http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2015/06/04/2545637_produljavasht_rust_na_farmacevti
chniia_pazar/ 
3http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2016/06/16/2778230_porednata_rastiashta_godina_za
_pazara/ 
4http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2016/12/02/2883016_leko_zabaviane_na_rusta_na_far
macevtichniia_pazar/ 
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(ii) новите терапии, променящи фундаментално начина на лечение на редица 
заболявания, са основни двигатели на ръста. Хранителните добавки бележат ръст 
от приблизително 12%, предвид желанието на хората за здравословен начин на 
живот. 

(iii) Като цяло прогнозите сочат, че ръстът на фармацевтичния пазар в България през 
следващите четири години ще е около 7-8% годишно5. За глобалния пазар ръстът 
ще е 4-7%. Прогнозата на IMS Health е, че през 2020 г. в България 55% от 
разходите за лекарства ще бъдат за оригинални медикаменти, 30% – за генерични, 
и 15 за лекарства на свободния пазар. Разходите за специализирани терапии в 
България също ще растат. Има очаквания увеличението на ръста да дойде от ръста 
на изписваната оригинална специализирана терапия. Именно към тези терапии се 
отнасят и биотехнологиите.6  

(iv) компаниите за генерични лекарства желаят да се разраснат в посока продукти с 
по-високи маржове на печалба. Големите фармацевтични компании се ориентират 
към специализирани лекарства за редки заболявания, които са с висок потенциал 
за печалба7;   

(v) през 2014 г. стойността на сделките във фармацевтичния сектор е най-високата от 
водената от 1980 г. статистика. Тенденцията за сливания и придобивания 
продължи и през 2015 г. В първите три месеца на годината бяха обявени няколко 
значителни сделки, които по размер надхвърлиха 100 млрд. долара при обща 
стойност на придобиванията в света от 815 млрд. Това е двоен ръст в сравнение с 
първото тримесечие на 2014 г.; 

(vi) през 2016 г. обаче затегнатите регулации и политическите рискове оказаха 
негативно влияние на сливанията и придобиванията във фармацевтичния сектор. В 
основата на разминаването стоят затегнатите регулации поради решението на 
САЩ да спре поредицата от сделки, целящи избягване на данъци, и повишеният 
политически риск след референдума във Великобритания по отношение на Brexit. В 
резултат на това за десетте месеца на 2016 г. стойността на сделките във 
фармацевтичния и в здравния отрасъл е намаляла с 50% - от 481.16 млрд. на 
241.57 млрд. долара, показват данните на анализаторската компания Dalogic.  

(vii) Засега няма еднозначен отговор каква ще бъде следващата 2017 година за 
сливанията и придобиванията в сектора, макар че условията на пазара остават 
добри. Сигурно е обаче, че новите регулации и политическата несигурност ще 
продължат да оказват влияние върху сделките по придобиване (т.нар. M&A 
сделки), а намерението на новия американски президент да преразгледа здравната 
реформа също ще даде отражение. 

(viii) Все пак сделките по придобиване вече са част от устойчивата стратегия за растеж 
на компаниите в дългосрочен план, а в голяма степен през последните години 
фармацевтичният сектор е оформен в резултат на такива придобивания. Евтиното 
финансиране поради ниските лихви и големите парични резерви на компаниите в 

                                                 
5 http://medicalnews.bg/blog/2016/03/21/ims-health-
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A/ 
6 http://medicalnews.bg/blog/2016/03/21/ims-health-
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A/ 
7 http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/01/01/2886981_sdelki_na_po-bavni_oboroti/ 
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отрасъла продължават да са добра предпоставка за развитието на бизнеса им. 
Изтичането на патенти на много успешни продукти е друг голям двигател за 
търсенето на сделки. Така че нормално е в дългосрочен план сливанията и 
придобиванията във фармацията и здравеопазването да продължат, дори и с 
цената на отстъпление през следващата година и напасване към новите 
регулаторни условия8. 

Специфични рискове, които обаче произтичат от горепосочените тенденции на този 
пазар, са следните:  
(i) някои анализатори определят цените при последните сделки като много високи и 

смятат, че компаниите плащат твърде големи суми за висока степен на 
несигурност; 

(ii) рейтинговата агенция Fitch смята, че надпреварата за откриване на следващите 
успешни компании, съчетана с евтиното финансиране, ще доведе до увеличаване 
на риска пред сделките в сектора. А това в дългосрочен план може да отслаби 
кредитната способност на фармацевтичния сектор. Увеличаването на активността 
при сделките през първите няколко месеца на годината дава основание на 
агенцията да намали прогнозата си за рейтинга на сектора от стабилна на 
негативна въпреки стабилния му фундамент. Тъй като големите фармацевтични 
компании се борят с нарастващите разходи за изследвания и развитие и 
производителността, биотехнологичният сектор става все по-важен източник за 
открития на нови лекарства, което превръща фирмите в него в цели за поглъщане. 
Но от рейтинговата агенция смятат, че такива сделки по правило са по-рискови от 
традиционните сливания във фармацевтичния отрасъл. Експертите й считат, че 
оценките за компаниите са потенциално нестабилни, защото трудно могат да се 
оценят бъдещите парични потоци в пазар, където конкуренцията бързо нараства. 

(iii) През 2016 година правителството въведе допълнителни ценови регулации във 
фармацевтичния сектор, които влияят на пазара в посока свиване на ръстовете. 
Основната от тях беше изискването за задължителна отстъпка от 10% от цената на 
лекарствата без аналог и под патентна защита (т.нар. оригинални лекарства), 
която получава здравната каса, ако компанията иска медикаментът й да бъде 
платен от нея. За най-новите лекарства се изисква индивидуален договор с още 
по-голям процент намаление. 

(iv) Има законово изискване цената на фармацевтичните продукти на ниво 
производител да е най-ниска в сравнение с останалите държави от ЕС. Бяха 
въведени ценови коридори, в които да се движи стойността на лекарствата, и 
оценка на здравните технологии, при която се преценява дали е икономически 
ефективно здравната каса да плаща определена медикаментозна терапия 

(v) Заради многото мерки за намаляване на цените част от компаниите изтеглиха 
продуктите си, които се плащат от касата, а много лекарства изобщо спряха да се 
продават в България9. 

Към момента е невъзможно да се оценят в конкретика факторите, предвид липсата на 
одобрен таргет за придобиване. Следва да се има предвид обаче, че бурното развитие 
на фармацевтичния пазар в момента и нарастващата несигурност по мнението на 
водещи анализатори налага изключително внимателен подход при извършване на 
сравнително малки по стойност и стратегически за инвеститора сделки, какъвто е 
настоящият случай. Предвид горното, Емитентът предвижда извършване на анализ на 

                                                 
8 http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/01/01/2886981_sdelki_na_po-bavni_oboroti/ 
9 http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/07/29/2803108_tursi_se_hapche_za_po-goliam_rust/ 
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българския и на световния фармацевтичен пазар с цел да дефинира всички приложими 
рискови фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху инвестицията, и как 
те следва да се избегнат или да се вземат предвид при сделката по придобиване и при 
управление на бизнеса след придобиването му. Намеренията на Емитента са за 
извършване на такъв анализ за период от поне една година след придобиване на 
публичен статут, като периодично се проследяват тенденциите през последователните 
тримесечия на годината.  

Планира се анализът да се извършва с вътрешен ресурс на дружеството, както и с 
външен ресурс – финансови анализатори, правни кантори и т.н. Към момента е трудно 
да се оцени стойността на подобен анализ, като Емитентът планира да покрие разходите 
по него с финансови приходи по дадените от дружеството заеми.      

 

1) При придобиване на производителя се планира прилагане на следните методи за 
определяне на цената на компанията:  

 Оценката по метода на дисконтираните парични потоци. Той се базира на 
хипотезата, че настоящата стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани 
при норма, която отразява потенциалния риск и очакваната възвращаемост върху 
инвестицията, е най-надеждният показател за рентабилността на оценяваната 
компания.  

 Пазарният подход се базира на съпоставянето на данни на сравними компании. 
Двете най-често прилагани методологии при пазарния подход са методът на 
сравнимо предприятие и методът на пазарните сравнения. Тези методи се основават 
на факта, че стойността на един актив често се определя на базата на сравнение с 
аналогични активи и на базата на цената, на която би могъл да бъде продаден на 
пазара.  

 Методът на нетната стойност на активите се базира на така-наречения “подход 
на цената на придобиване”, т.е. придобивайки компанията като действащо 
предприятие, купувачът спестява разходите, необходими за пускането й в 
експлоатация и развитието на бизнеса й. Съгласно този метод активите и пасивите 
на компанията се оценяват по текущи пазарни цени и нетният резултат е индикация 
за стойността на собствения капитал. 

Едва след дефиниране на компанията – предмет на придобиване, ще може да се 
прецени кои от горепосочените методи ще е удачно да се използват и с каква средно 
претеглена стойност.  

За целите на тази преценка, както и за самото извършване на оценката, е вероятно да 
се наеме консултантска фирма. В зависимост от размера на бизнеса може да бъде 
избран местен представител на голяма чуждестранна инвестиционна компания. Предвид 
сравнително ниския оборот на таргета обаче, възможно е да бъде избрана местна 
консултантска компания. Този въпрос изисква съгласуване с продавача. Към момента е 
трудно да се предвиди необходимият разход за тази услуга. Планира се той да бъде 
покрит от средствата, привлечени от акционерите, както и да се направи опит да 
залегне при определяне на цената по сделката, т.е. да се включи в общия обем на 
инвестицията от 10 милиона лева.  

2) Предварителна индикация за формулата по определяне на цената 
Доколкото стойността на бизнес при неговото придобиване се определя на база на 
основна рамка, която е различна в различните индустрии и към която се екстраполират 
конкретните фактори, към момента може да се направи единствено предвиждане 
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относно тази основна рамка. Очаквана стойност на планиранито придобиване ще бъде 
до 10 милиона лева. 

Предвид много високите множители (използвани при Пазарен подход) при определяне 
на стойността на бизнесите в таргетирания пазар, базирани по-скоро на очаквания за 
растеж и развитие и известна доза несигурност, се налага внимателен подход към 
инвестицията, доколкото предприятие със сравнително ниски финансови резултати 
може да се закупи за сравнително висока цена, на фона на други индустрии. Това 
налага сериозен предварителен анализ на пазара, с цел дефиниране на тенденциите за 
промяна на посочените множители в посока растеж или намаляване, с цел да се 
дефинира най-добрият момент за извършване на инвестицията с оглед интереса на 
акционерите, т.е. закупуване на максимално привлекателно и перспективно 
предприятие за максимално ниска цена, с цел запазване на средства за инвестиране в 
бизнеса след неговото придобиване. Предвид стратегическата важност на посочения 
анализ и сравнително дългосрочния характер на тенденциите и флуктуациите в тях, 
емитентът предвижда срок за такъв предварителен анализ поне една година след 
придобиване на публичен статут. Обвързаността на срока с придобиването на публичен 
статут е свързана с факта, че в процеса на проучване и преговори целият ресурс на 
Емитента ще бъде съсредоточен в него и е стратегически по-целесъобразно процедурата 
по придобиване на публичен статут да бъде проведена преди това. В допълнение, 
наличието на публичен статут ще предостви на дружеството законови възможности, 
репутационни позитиви и други предимства в процеса на преговори и осъществяването 
на придобиване на производителя. Именно с оглед на това, Емитентът е изготвил 
настоящия проспект и е подал заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, 
включително за придобиване на публичен статут, преди стартиране на активния процес 
по анализ и проучване на потенциални таргети за придобиване. 

3) Начин на плащане на цената по сделката за придобиване на производителя. 
Възможно е да се търси заплащане, различно от разплащане в брой на цялата стойност 
на компанията: 
 Прилагане на схема, при която се дава определена цена на база очаквания за по-

добра печалба през следващите години. Емитентът да изплати само част от 
стойността по сделката, а остатъкът ще се преведе, ако и след като се постигнат 
заложените показатели; 

 Комбинирано плащане в пари и в акции на емитента. Този метод на заплащане на 
практика е приложен в едни от последните предложени и осъществени сделки в 
сектора:  
- придобиването от израелската Teva Pharmaceutical на бизнеса на Allergan 

(доскоро Actavis) с генерични лекарства за 40.5 млрд. долара (26 млрд. паунда). 
Сделката ще превърне Teva в една от водещите 10 фармацевтични компании в 
света, според Reuters (Международна информационна агенция). Teva 
Pharmaceutical заплаща 33.75 млрд. долара в брой, а останалата част - с акции 
на компанията на обща стойност 6.75 млрд. долара, които представляват 10% 
от капитала й (по съобщение на дружеството). Сделката се очаква да бъде 
финализирана през първото тримесечие на 2016 г.10; 

- американският конкурент на Teva Pharmaceutical – Mylan, направи оферта за 
придобиване на базираната в Ирландия Perrigo срещу 29 млрд. долара в брой и 
акции. 

                                                 
10http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/07/27/2580636_farmacevtichnite_zavodi_v_dupnica_i_troi
an_shte_imat/ 
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Чрез прилагане на някоя от горепосочените схеми, би се запазила известна част от 
инвестицията за първоначална финансова инжекция след придобиване на бизнеса и 
облекчаване на бизнеса от тежестите, свързани с привличане на заемен капитал. 

След придобиване на таргета:  

Доколкото липсва яснота към момента относно това какви са параметрите на бизнеса, 
предмет на придобиване, е невъзможно да се направи обосновано предвиждане относно 
конкретните дейности, които ще бъдат необходими за развитие на бизнеса. Следва да се 
има предвид, че портфолиата на различни производители, попадащи в таргета,  биха 
били много разнообразни, което предполага и различни производствени мощности, 
схеми на снабдяване, пазари и т.н. Все пак може да се направи обосновано 
предположение за някои основни линии, в които вероятно биха се положили усилия да 
се развие бизнеса, ако вече не е развит в посочената насока:   

 Въвеждане на нови продукти в производство – поне 2 или 3 генерични лекарства 
на година; 

 Развитие на дейността, разширяване на портфолиото на произвежданите продукти 
в съответствие с конкретните очаквани тенденции на пазара, описани в настоящия 
проспект;  

 Разширяване на производствените мощности: капсули, таблети, течни стерилни и 
сухи инжекционни форми, прахове; 

 Въвеждане на нови технологии, които правят лекарствата по-удобни и приемливи 
за пациентите поради опростяване режима на дозирането и подобряване начина 
на приемането им;  

 Модернизация на производствените мощности; 
 Диверсификация на доставките; 
 Навлизане на нови пазари; 
 Увеличаване на приходите и печалбата. 
Към момента не се планира извършване на научно-изследователска дейност, доколкото 
разработването на нова формула изисква огромна инвестиция. 

В изпълнение на посочените по-горе стратегически дейности, ще се извършат и редица 
оптимизации, ако все още не са извършени или ако могат да се подобрят допълнително: 

 Ще се анализира пазарът, за да се определят генерици и като цяло кои 
лекарствени продукти са перспективни – база за анализа са генерираните нетни 
печалби от всеки един от продуктите, пускани на пазара в момента, както и 
общото развитие на генеричните  лекарствени продукти.    

 Ще се оптимизират финансовите усилия на компанията, като се направи 
аутсорсинг на контрола по лекарствената безопасност и др. нормативно 
определени дейности, счетоводство, юридически услуги; 

 Възможно е да се пристъпи към регистриране на нови търговски марки, както и 
маркетиране на съществуващите и новите марки. 

 
1.1.3. Ключови допускания във връзка с бизнес плана на дружеството. 

При изготвянето на бизнес плана са взети предвид следните изходни позиции относно 
Емитента и дружеството обект на придобиване: 

Преди придобиването: 

 Ще бъдат открити подходящи обекти за придобиване; 
 Емитентът ще успее да набере необходимия капитал за извършване на сделката по 

придобиване. 
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След придобиването: 

 Нормативните изисквания и ограничения ще останат в ключови линии същите - от 
изключително голямо значение е запазване на статуквото със статута на НЗОК и 
лекарствата, които са включени в Позитивния лекарствен списък. Така например, 
заплащането от здравната каса и достъпът до скъпи на стойност лечения са една от 
причините за ръстa на фармацевтичния сектор през последните години. През 2014 
година целият пазар е за 2.7 млрд. лв., като пациентите са си купили със собствени 
средства продукти за 1.7 млрд. лв. През първото полугодие на 2016 г., от общо 1.33 
млрд. лв. продажби на фармацевтичния пазар здравната каса е покрила 
медикаменти за 476.7 млн. лв.11 

Според данни на Националната здравноосигурителна каса тя е плащала напълно 
или частично 1817 бр. медикамента към края на 2015 г., а към края на юли 2016 г. – 
1753 медикамента. По информация от председателя на БФС, през 2015 г. от над 
4000 аптеки около 2200 имат сключен договор с НЗОК, а през 2016 г. са около 2055. 
Разходите на НЗОК за лекарства през миналата 2015 година са близо 900 млн. лева, 
като над 600 млн. лева са за лекарства за домашно лечение, а близо 250 млн. лева 
са разходи за онкологични медикаменти в болниците. Увеличението на разходите за 
лекарствени продукти за домашно лечение през 2015 г. спрямо 2014 г. е над 48 
милиона лева, сочат данни на касата. До 2020 г. ще са нужни още около 500 млн. 
лева, за да се финансират новите медикаментозни терапии, които навлизат на 
българския фармацевтичен пазар12. В тази връзка през 2015 г. бяха приети 
законодателни промени, които задължават фармацевтичните фирми да връщат в 
бюджета на НЗОК средства, с които солидарно да бъде посрещан ръстът на 
лекарствените разходи. През миналата 2015 г. година компаниите върнаха 44 млн. 
лева в касата13. 

Голямото значение на НЗОК прави изключително чувствителни всички промени, 
свързани с нея. Пример за това са споменатите в предходния параграф 
законодателни промени, задължаващи фармацевтичните фирми да връщат в 
бюджета на НЗОК средства, с които солидарно да бъде посрещан ръстът на 
лекарствените разходи.  

 Произвежданите от таргета лекарства ще могат да продължат да се произвеждат 
без да се появи патентна защита или претенции от трети лица; 

 Няма да има отрицателни ефекти от лекарствата, заради които да бъдат спрени и 
изтеглени; 

 Няма да навлизат значителни нови конкуренти на пазара, които да окажат ценови 
натиск, както и да завземат значителен пазарен дял; 

 В дългосрочен план няма да е налице съществена промяна в режима на 
инвестициите, както и в цялостната икономическа обстановка в държавен и 
световен мащаб;  

 В дългосрочен план няма да бъдат налице съществени промени на фармацевтичния 
пазар в резултат на вътрешни фактори или държавни мерки, производства пред 
държавни органи и т.н.; 

                                                 
11 http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/07/29/2803108_tursi_se_hapche_za_po-goliam_rust/ 
12 http://medicalnews.bg/blog/2016/03/21/ims-health-
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A/ 
13 http://www.mediapool.bg/hapchetata-koito-zadaviha-zdravnata-kasa-news246331.html 
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 Придобитият производител на лекарствени продукти ще успее да запази 
необходимите разрешения; 

 Ще може да се привлече финансиране за бизнеса на производителя, срещу 
приемливи по размер разходи; 

 Няма да се изискват значителни технологични нововъведения; 
 Икономическите условия по разходи за суровини, технологии, заплати и др. ще 

останат без значителна промяна; 
 Придобитият производител на лекарствени продукти ще може да продължи да 

работи със същите доставчици, клиенти, компании към които е изнесена определена 
дейност; 

 Ще бъдат намерени мениджъри за управление на бизнеса; 
 Ще има подходящи генерични лекарства за въвеждане; 
 Ще има налични суровини за лекарствата, произвеждани от придобития 

производител на лекарствени продукти. 

Следва да се отбележи, че в случай на значителни изменения на горепосочените 
обстоятелства, е възможно да се породи пречка инвестиционната цел на Емитента да 
бъде осъществена. Този факт се обуславя главно от значението, което Емитентът отдава 
на горепосочените обстоятелства като ключови изходни позиции при реализиране на 
сделката по придобиване на производител на лекарства.  

 
1.1.4. Намерения на дружеството по основни дейности за период от две 

години, следващ придобиването на публичен статут от дружеството. 

Предвид изложените тенденции на пазара и рискови фактори, както и като се има 
предвид стратегическият характер на инвестицията за Емитента, Емитентът ще пристъпи 
към задълбочен дългосрочен анализ на пазара на производство на лекарствени 
продукти с цел да определи най-подходящия момент и параметри на сделката, както и 
за да спечели информационно предимство пред продавача в случай на евентуални 
преговори. Като се има предвид дългосрочният характер на тенденциите на пазара и 
флуктуациите в тях, то подходящ период за наблюдение на пазара към настоящия 
момент изглежда най-малко една година. Значителни промени на пазара, както и 
появата на нови рискови фактори, ще изискат увеличаване на срока на анализа до 18 
или 24 месеца. 

В допълнение, преговорите със собствениците на подходяща компания биха отнели 
също значителен период от време: от първи контакт, през дю дилиджънс, извършване 
на оценка, договаряне на параметрите по сделката, което може да отнеме между 6 и 12 
месеца. 

Предвид горното може да се направи обосновано очакване, че в първия 2-годишен 
период след придобиване на публичен статут емитентът ще извършва анализ на пазара 
за установяване на пазарните тенденции и рискови фактори, както и за дефиниране на 
подходящ предмет на придобиване. Пак в рамките на този срок е възможно да се 
пристъпи към първи контакт с производител на лекарствени продукти и иницииране на 
преговори за придобиването му. През този период на проучвания и анализи, както и в 
последващия го период на провеждане на преговори и подготовка и сключване на 
сделката, Емитентът няма да осъществява основна дейност, която да му носи приходи, 
като ще продължи както досега предоставянето на заеми, от които дружеството ще 
получава финансови приходи. Акумулираните финансови приходи ще служат за 
покриване на разходите по осъществяване на проучванията, анализите и преговорите, 
както и другите разходи на Емитента през този период. 
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1.1.5. Степен на зависимост на дружеството от ключови лица. 

Като ключови лица за „Фармхолд“ АД биха могли да бъдат определени настоящите 
собственици на капитала и лицата от мениджмънта на дружеството. С оглед 
намеренията за осигуряване на ресурс чрез осъществяване на увеличение на капитала, 
което да бъде покрито от съществуващите акционери, при спазване на предвидената по 
закон процедура, съществен е моментът именно с осъществяването на това увеличение 
и възможността на всеки от акционерите да осигури съответния финансов ресурс. Т.е. 
дружеството е изложено на съществена зависимост от възможностите на 
съществуващите акционери да осигурят допълнителни финансови средства, с които да 
обезпечат увеличението на капитала. 

Доколкото след придобиване на бизнеса е необходимо настоящият мениджърски екип на 
придобитото дружество да работи съвместно с управленския орган на “Фармхолд“ АД с 
цел адекватно, навременно и цялостно прехвърляне на бизнес практиките, то може да 
се приеме, че за известен период от време (напр. 6 до 12 месеца) след сключване на 
сделката по придобиване на производител, ключови за Емитента лица ще бъдат и 
членовете на мениджърския екип на придобиваното дружество. С оглед факта, че тези 
лица ще извършват дейност по управление на бизнеса, то степента на зависимост на 
Емитента от тези лица също ще бъде висока. 

1.1.6. Настоящи и очаквани конкуренти на пазара. 

Конкуренти преди придобиването 

Към настоящия момент конкуренти на „Фармхолд“ АД са други дружества с 
инвестиционно намерение по придобиване на български производител на лекарствени 
продукти, който отговаря на условията, поставени от „Фармхолд“ АД. Такива конкуренти 
биха могли да придобият производители каквито и „Фармхолд“ АД има за цел да 
придобие, като по този начин оставят по-малко подходящи за „Фармхолд“ АД обекти на 
придобиване. Ако бъдещите конкуренти на „Фармхолд“ АД осъществят преговори с 
потенциални обекти на придобиване по едно и също време с Емитента, е възможно 
продажбената цена на съответните дружества да нарасне, като по този начин 
придобиването им от страна на „Фармхолд“ АД ще бъде неизгодно или неосъществимо 
съобразно поставените финансови параметри на сделката. В такъв случай за „Фармхолд“ 
АД отново възниква опасността от забавяне изпълнението на стратегическата цел. 

Конкуренти могат да бъдат както фармацевтични компании, така и инвестиционни 
фондове и други финансови инвеститори.  

Както е посочено по-горе, в момента е изключително активен пазарът на инвестиции от 
страна на фармацевтични компании. Големи сделки през 2015 година са следните14:  

 Teva Pharmaceutical Industries се прицели в конкурента си Mylan 

Купувач: Teva Pharmaceutical Industries 

Оферта за: Mylan 

Офертна цена: 40.1 млрд. долара 

Израелската фармацевтична компания Teva Pharmaceutical Industries отправи 
непоискана оферта за американския си конкурент Mylan, който от своя страна се опитва 

                                                 
14http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2015/06/04/2546415_turseneto_na_novi_iztochnici_za
_prihodi_dviji/ 
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да купи ирландската Perrigo. Според офертата Teva е оценила производителя на 
генерични лекарства на 40.1 млрд. долара. Само няколко дни след получаването на 
офертата обаче ръководството на Mylan я отхвърли, като я определи като твърде ниска. 
Teva обаче не се отказва и заяви, че е готова да се срещне с Mylan и бързо да завърши 
сделката. От израелската компания обявиха, че са започнали процеса на регулаторно 
одобрение и очакват да приключат придобиването до края годината. Ако все пак 
сливането се осъществи, това ще създаде световен лидер при производството на 
генерични лекарства с годишни продажби от над 27 млрд. долара. 

 
Mylan с планове за разрастване 

Купувач: Mylan 

Оферта за: Perrigo 

Офертна цена: 29 млрд. долара 

Същата компания Mylan направи оферта за придобиване на базираната в Ирландия 
Perrigo срещу 29 млрд. долара в брой и акции. Тази сделка ще разшири географския 
обхват на бизнеса и ще превърне Mylan в голям играч на пазара на лекарствени 
средства без рецепта. Обявяването на офертата доведе до вълна от спекулации на и без 
това активния фармацевтичен пазар на сливания и придобивания. Някои анализатори 
смятат този ход на Mylan за отговор на опита на по-големия израелски конкурент Teva 
Pharmaceutical Industries да я придобие. Други изтъкват, че офертата може да 
предизвика наддаване от други кандидат-купувачи за Perrigo. 

  
Pfizer търси бърз растеж 

Купувач: Pfizer 

Оферта за: Hospira 

Офертна цена: 17 млрд. долара 

Американската фармацевтична компания Pfizer обяви, че ще купи Hospira за близо 17 
млрд. долара с цел да развие бизнеса си с генерични лекарства за инжектиране. 
Стойността на сделката включва и дълга на Hospira, който е бил 1.75 млрд. долара към 
30 септември 2014 г. Сделката е част от стратегията за диферсифициране на 
фармацевтичния гигант, който търси начин да се справи с конкуренцията на по-
евтините генерични лекарства. Pfizer обяви, че основната цел е растеж на печалбите в 
краткосрочен план. Изпълнителният директор Иън Рийд заяви, че това няма да повлияе 
на евентуалното решение за разделяне на компанията, което може да се случи преди 
2017 г., ако изчисленията покажат, че има смисъл от такова. Придобиването на Hospira, 
която е най-голямата компания за производство на лекарства за инжектиране, идва, 
след като през изминалата година офертата на Pfizer на стойност 120 млрд. долара за 
AstraZeneka не беше приета. Това щеше да се превърне в най-голямата сделка в 
историята на тази индустрия. 

 
AbbVie в действие 

Купувач: AbbVie 

Оферта за: Pharmacyclics 

Офертна цена: 21 млрд. долара 
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Проваленият опит през миналата година на AbbVie да купи ирландската Shire за 55 
млрд. долара амбицира още повече американската компания. Тя се отказа от 
придобиването след предприетите от САЩ мерки срещу сделки, целящи намаляване на 
данъчната тежест чрез изнасяне на централите в чужбина. Но започна ударно годината, 
след като обяви, че ще придобие производителя на онкологични лекарства Pharmacyclics 
срещу 21 млрд. долара. По този начин AbbVie ще засили позициите си на пазара за 
лечение на ракови заболявания, като придобие правата върху успешни продукти на 
Pharmacyclics като Imbruvica. Разширяването на портфолиото ще позволи на 
американската компания да намали зависимостта си от лекарството за ревматоиден 
артрит Humira, което в момента отговаря за голяма част от продажбите й. 

 
Valeant се възползва от по-ниските данъци в Канада 

Купувач: Valeant 

Оферта за: Salix 

Офертна цена: 14.5 млрд. долара 

През февруари канадската фармацевтична компания Valeant постигна споразумение да 
закупи американската Salix. Цената на сделката за производителя на лекарства за 
гастроентерология е 14.5 млрд. долара, включително дълга, и ще бъде платена изцяло в 
брой. Изпълнителният директор на Valeant Майк Пийрсън определи транзакцията като 
"идеална стратегически". При тази сделка Valeant отново ще се възползва от това, че 
централата й се намира в Канада, и ниските данъци, които ѝ дават допълнителна полза 
при придобиванията. Сделката е доказателство, че изпълнителният директор на Valeant 
Майк Пийрсън отново има апетит за големи придобивания. През миналата година опитът 
му да закупи производителя на ботокс Allergan беше неуспешен. Конкурентът Actavis 
предложи по-добра оферта и с цена от 66 млрд. долара беше избран за купувач. 

  
Най-голямата сделка в историята за Shire  

Купувач: Shire 

Оферта за: NPS Pharmaceuticals 

Офертна цена: 5.2 млрд. долара 

Базираният в Ирландия производител на лекарства Shire ще плати 5.2 млрд. долара за 
американската NPS Pharmaceuticals. Това е най-голямото придобиване в историята на 
компанията, като чрез него тя се надява да заздрави позициите си в доходоносния 
сектор на медикаменти за редки заболявания. Главният изпълнителен директор на Shire 
Флеминг Орнсков коментира, че компанията ще продължи да търси възможности за 
сделки, за да осъществи плановете си да се превърне в силен играч в сектора на 
биотехнологиите. Придобиването на NPS ще включи в портфолиото на Shire два 
значителни нови медикамента за лечение на редки заболявания -  Gattex, който вече се 
продава, и Natpara, който чака одобрение от щатските регулатори. Анализаторите 
предвиждат двете лекарства, предназначени за лечение на синдром на късото черво и 
хипопаратиреоидизъм, да достигнат годишни продажби от съответно 509 и 534 млн. 
долара до 2019 г. 

  
Персонализирани терапии на Roche 

Купувач: Roche 
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Оферта за: Foundation Medicine 

Офертна цена: 1.18 млрд. долара 

Roche Holding обяви, че ще придобие мажоритарен дял в занимаващата се с генетични и 
молекулярни изследвания фирма Foundation Medicine за 1.18 млрд. долара. С тази 
сделка швейцарският фармацевтичен гигант цели да засили разработките на 
персонализирани терапии за ракови заболявания. Персонализираните методи за 
лечение набират скорост в много медицински сфери, освен това са изгодни за 
правителства и застрахователи, тъй като осигуряват ефективност на средствата, 
осигурявани за здравеопазване. Швейцарската компания заявява, че сделката трябва да 
помогне за разработката на комбинирани терапии и по-точни диагнози за пациенти с 
ракови заболявания. 

Въпреки че инвестиционните фондове традиционно не участват в тази бизнес сфера, 
пример за техния интерес и възможности са последните им активности на фарма пазара.  

През 2016 г. Shire успя да купи конкурента си Baxalta International за 32 млрд. долара, а 
Abbott Labarotories придоби производителя на медицинско оборудване St. Jude Medical за 
25 млрд. долара. 

Мерките за ограничаване на придобивания в САЩ, позволяващи избягване на данъци 
чрез преместване на корпоративните централи в други държави, и затегнатите 
регулации обаче доведоха до редица прекратени сделки, сред които и най-голямата 
обявявана във фармацевтичния сектор. В началото на април Pfizer реши да се откаже от 
сливането с базираната в Ирландия Allergan на стойност 160 млрд. долара15.  

На българския пазар на 2 август световният лидер сред генеричните компании Teva 
Pharmaceuticals официално придоби генеричното подразделение на американската 
компания Allergan - Actavis Generics. След придобиването на Аctavis, Теva продължава да 
бъде най-голямата генерична компания в света и сред ТОП-10 най-големи световни 
фармацевтични компании. Обединената компания има присъствие в 80 световни пазара, 
87 производствени мощности, 58 хил. служители и най-богато портфолио в индустрията 
- 1800 медикамента. Освен водещо генерично продуктово портфолио, обединената 
компания има и обещаваща гама иновативни продукти в ключови области. 

Конкуренти след придобиването 

С оглед извършване придобиването на производител на лекарствени продукти е 
възможно да се очаква, че в бъдеще конкуренти на „Фармхолд“ АД ще бъдат 
конкурентите на дружеството обект на придобиване. От друга страна е възможно не 
всички производители на лекарствени продукти да бъдат в конкурентни отношения с 
Фармхолд, а само онези, които извършват дейност относно сходни лекарствени продукти 
с дружеството, което е новопридобито от Фармхолд.  

Поради гореизложеното следва да се има предвид, че към настоящия момент 
„Фармхолд“ АД все още не е на етап идентифициране на подходящи обекти на 
придобиване, поради което „Фармхолд“ АД не може да посочи конкретни очаквани 
конкуренти. 

По същество към момента може да се твърди, че всяко едно от притежаващите 
разрешително за производство на лекарствени продукти дружество (регистър на тези 
лица е представен на следния интернет адрес: 

                                                 
15 http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/01/01/2886981_sdelki_na_po-bavni_oboroti/ 
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http://www.bda.bg/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid
=59&lang=bg) може да бъде конкурент. 

По данни от IMS Health топ 10 на фармацевтичните компании в България през 2015 г. са 
следните (по продажби в лв.)16:  

1. Novartis; 2. Roche 3. Actavis; 4. GlaxoSmithKline;. 5. Sanofi-Aventis; 6. Sopharma; 
7. Servier;  ; 8. Pfizer; 9. AstraZeneca; 10. Bayer. 

За деветмесечието на 2016 г. класацията е следната: 

1. Novartis; 2. Теvа; 3. Roche; 4. Sanofi-Aventis; 5. GlaxoSmithKline; 6. Sopharma; 7. Pfizer; 
8. AstraZeneca; 9. Servier; 10. Bayer.  

 
1.1.7. Степен на зависимост на дружеството от ограничен брой клиенти и 

доставчици. 

Зависимостта от клиенти на Емитента, посредством дружеството, което ще бъде 
придобито, следва да бъде разглеждана с оглед търговците на едро на лекарствени 
продукти, действащи в и извън Република България като основни потенциални клиенти 
на придобитото дружество, производител на лекарства. Операторите на вътрешния 
пазар при търговията на едро с лекарствени продукти към настоящия момент са над 250 
по данни от публичния регистър, поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата (в 
тези данни са включени и дружества, получили разрешение за търговия на едро с 
лекарствени продукти в други държави членки на Европейския съюз). Предвид 
възможността за износ на лекарствени продукти броят на клиентите се увеличава 
значително, поради което може да се твърди, че по отношение на клиентската база, не е 
налице съществена зависимост за дейността на Емитента. 

От друга страна, зависимостта на „Фармхолд“ АД от доставчици към настоящия момент 
не може да бъде анализирана предвид обстоятелството, че не е идентифициран и 
анализиран конкретен обект на придобиване. Възможността да се придобие работещ 
бизнес предполага първоначално да бъдат използвани наличните ресурси и изградените 
бизнес мрежи, в т.ч. и доставчици. Впоследствие е възможно да бъдат търсени 
възможности за диверсификация на доставките с цел намаляване зависимостта от 
ограничен брой доставчици.  

 

1.1.8. Анализ на чувствителността по отношение на бизнес плана. 

Чувствителността на бизнес плана е поставена в зависимост от редица фактори, като 
най-голямо влияние биха оказали приетите ключови допускания. В случай че същите се 
окажат грешни или бъдат частично осъществени или възникнат пречки за 
реализирането им, то е възможно бизнес планът да не бъде изпълнен. В този смисъл 
чувствителността по отношение на бизнес плана е относително голяма. 

Всяко негативно изменение на описаните по-долу ключови фактори ще има съществен 
негативен ефект върху дейността на емитента, както следва: 

Преди придобиването: 

                                                 
16http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2016/12/02/2883016_leko_zabaviane_na_rusta_na_fa
rmacevtichniia_pazar/ 
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 Липсата на подходящ обект за придобиване ще затрудни или отложи извършването 
на инвестицията и реализирането на представения бизнес план; 

 Липсата на средства за покриване на увеличението на капитала от съществуващите 
акционери би наложило привличане на средства от други източници, при спазване 
на законовата процедура. 

След придобиването: 

 Негативни промени в нормативните изисквания и ограничения, които ще затруднят 
съществено дейността на придобитото дружество, а от там ще доведат до преки 
негативни резултати за Емитента; 

 Поява на патентна защита или претенции от трети лица във връзка с 
произвежданите от таргета лекарствени продукти, което би затруднило съществено 
цялостната дейност на производителя, а от там ще доведе до преки негативни 
резултати за Емитента; 

 Появата на отрицателни ефекти от произвежданите лекарства, заради които същите 
могат да бъдат спрени и изтеглени, ще затрудни съществено цялостната дейност на 
производителя, а от там ще доведе до преки негативни резултати за емитента и 
неговия бизнес план; 

 Поява на значителни нови конкуренти на пазара, които ще окажат ценови натиск и 
/или ще завземат значителен пазарен дял – това по същество ще затрудни 
цялостната дейност на производителя, а от там ще доведе до негативни резултати 
за емитента и ще утежни бизнес плана му; 

 Допусне се загуба на разрешение за производство на определено лекарство - това 
по същество ще затрудни съществено цялостната дейност на производителя, а от 
там ще доведе до преки негативни резултати за емитента и неговия бизнес план; 

 Събития, които ще затруднят оперативно дейността на таргета, биха имали 
негативно влияние върху бизнес плана на емитента и получаваните от него доходи, 
включително но не само: намаляване на броя лекарствени продукти, включени в 
позитивния лекарствен списък, липса на достатъчно суровини, покачване на 
оперативните разходи за суровини и персонал, липса на подготвени кадри на 
мениджърски позиции, необходимост от въвеждане на нови технологии, за които не 
е наличен финансов ресурс за инвестиция, прекратяване на взаимоотношенията със 
съществуващи надеждни доставчици и клиенти, липса на подходящи генерични 
лекарствени продукти за въвеждане в производство и др. 

1.2. ИНДИКАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ЗНАЧИТЕЛНИ НОВИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО СА 
БИЛИ ВЪВЕДЕНИ И ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ 
УСЛУГИ Е БИЛО ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНО, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
РАЗРАБОТВАНЕТО 

Към момента дружеството не разработва значителни нови продукти и/или услуги.  

2. ГЛАВНИ ПАЗАРИ 

С оглед инвестиционните намерения на дружеството главният пазар, от който ще 
зависят резултатите на дружеството в бъдеще – след осъществяване на 
инвестиционните си намерения, е фармацевтичният пазар и по-точно производството на 
лекарствени продукти. Именно поради директния ефект върху резултатите на 
„Фармхолд“ АД от резултатите на дружеството, което ще бъде придобито, в случай че 
бъде идентифициран подходящ обект за придобиване на контролно участие, в 
настоящата точка е направено представяне на главния пазар, на който се очаква да 
оперира дружеството, което се очаква да бъде придобито. 
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Българският фармацевтичен пазар се характеризира със значителен растеж през 
последните 10 години и въпреки това е един от най-малките в Европа. Фармацевтичният 
сектор условно може да бъде разделен на три основни сегмента: производство на 
лекарствени продукти, търговия на едро с лекарствени продукти и търговия на дребно с 
лекарствени продукти.  

По данни на IMS Health през 2013 г. ръстът на лекарствения пазар в България е 8%. 
След осъществения през 2014 г. и 2015 г. пореден ръст на фармацевтичния сектор с 
общо 8.2% за 2014 г. и 7,5% за 2015 г., през 2016 г. има леко забавяне на ръста до 6,5 – 
7%. Като цяло българският фармацевтичен пазар продължава да бъде в процес на 
развитие, като потенциалът за растеж е запазен, дори при силно генеризираните 
терапевтични групи. Все още в страната ни делът на оригиналните лекарства е 
съществен.  

Цените на генеричните лекарствени продукти отбелязват значителен спад през 
последните няколко години както поради външно рефериране, така и поради 
конкуренция на вътрешния пазар. 

Редица анализатори сочат, че съществен потенциал има в развитието на пазара на 
генерични лекарствени продукти, но само при определени промени в регулаторните 
режими по отношение ценообразуване. 

3. ВЛИЯНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГЛАВНИТЕ ПАЗАРИ 

Съществен фактор, който би имал съществено влияние върху дейността на дружеството 
е невъзможността да бъде открито подходящо дружество за придобиване, което да 
съответства на поставените критерии и параметри от страна на мениджмънта на 
компанията. Всички рискове, касаещи дейността на дружеството в цялост, са описани в 
раздел Рискови фактори. Конкретните ключови допускания и ключови фактори и 
зависимости на Емитента са описани в т. 1.1. Описание и ключови фактори, отнасящи се 
до естеството на операциите на емитента и неговите основни дейности, посочващо 
главните категории продавани продукти и/или извършвани услуги за всяка финансова 
година за периода, обхванат от историческата финансова информация от настоящия 
раздел. 

Не са налице други изключителни фактори освен описаните, които биха могли да 
окажат влияние върху дейността на емитента освен всички категории форсмажорни 
обстоятелства, които биха оказали влияние върху всички икономическите субекти. 

4. ДАННИ ЗА СТЕПЕНТА НА ЗАВИСИМОСТ НА ЕМИТЕНТА ОТ ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ, ТЪРГОВСКИ 

ИЛИ ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ОТ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ 

Упражняването на дейността на Дружеството не изисква притежаването на патенти или 
лицензи.  

„Фармхолд“ АД има сключени договори за заем със свързани лица на значителна 
стойност (към датата на междинния финансов отчет на Фармхолд - 30.11.2016 г., 
салдото по заемите (главници плюс лихва) съставлява приблизително 98.18% от сумата 
на активите на дружеството), поради което същото е зависимо от тези договори в много 
висока степен. Към датата на настоящия документ – 20.01.2017 г., зависимостта на 
Емитента от тези договори е на обща стойност 2 117 234,21 лв. Информация за 
договорите е обобщена в следващата таблица: 
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№ Заeмо
дател 

Заемо 
Получа 

тел 

Дата на 
договор

а за 
заем 

Раз 
мер 

лева 
 

Дата на 
послед 

ния 
анекс  

Дата на 
погася 
ване 

Год. 
лихв.

% 

Салдо (главница и лихви) 
лева 

Към  
30.11.2016 

към 
20.01.2017 

1 Фарм- 
холд 
АД 

Аксаково 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 224 500,07 226 444,52 
 

2 Фарм 
холд 
АД 

Габрово 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

3 Фарм 
холд 
АД 

Димира 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

4 Фарм 
холд 
АД 

Дочева 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 0,00 0 

5 Фарм 
холд 
АД 

Кракра 
Перник 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 225 666,74 227 611,19 
 

6 Фарм 
холд 
АД 

Разград 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

7 Фарм 
холд 
АД 

Троян 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

8 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

99 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 79 729,64 80 400,47 
 

9 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 218 666,72 220 611,17 
 

10 Фарм 
холд 
АД 

Фарма 
тика 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 219 833,39 221 777,84 
 

11 Фарм 
холд 
АД 

Чернева 
фарма 
ЕООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

12 Фарм 
холд 
АД 

Шумен 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 209 333,36 211 277,81 
 

        1 999 000 
  

 Общо: 2 099 063,34  2 117 234,21 

 

Не са налице особени условия по подписаните договори.  

Към датата на изготвяне на настоящия документ, освен описаните договори за заем, не 
е известна зависимост на емитента от други търговски или финансови договори, както и 
от нови производствени процеси. 
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5. ОСНОВАНИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С 

НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ 

Към датата на изготвяне на настоящия документ дружеството не е правило изявления за 
конкурентната си позиция и съответно изискването за описание на основанията за 
подобно изявление е неприложимо. 
Информация за очакваните конкуренти за Емитента е представена в т. 1.1. Описание и 
ключови фактори, отнасящи се до естеството на операциите на емитента и неговите 
основни дейности, посочващо главните категории продавани продукти и/или 
извършвани услуги за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата 
финансова информация от настоящия раздел. 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

1. ОПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА, ОТ КОЯТО ЕМИТЕНТЪТ Е ЧАСТ И ПОЛОЖЕНИЕТО НА 
ЕМИТЕНТА В НЕЯ. 
Емитентът не е част от икономическа група. Собственици в капитала на „Фармхолд“ АД 
са: 

 Светлана Александровна Марешка, която притежава 796,000 броя акции или 40% 
от капитала 

 Веска Спасова Марешка, която притежава 796,000 броя акции или 40% от 
капитала 

 Веселин Веселинов Марешки, който притежава 199,000 броя акции или 10% от 
капитала 

 Александрина Веселинова Марешка, която притежава 199,000 броя акции или 
10% от капитала    

 

2. СПИСЪК НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НАИМЕНОВАНИЕ, СТРАНА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЛИ НА ДЕЙНОСТ, ПРОПОРЦИОНАЛНО 

АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ И АКО Е РАЗЛИЧНО, ПРОПОРЦИЯТА НА ДЪРЖАНИТЕ АКЦИИ С ПРАВО НА 

ГЛАС. 

Емитентът няма дъщерни дружества и не е част от икономическа група. 

VIII. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ЗАПЛАНУВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛНИ 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЗИНГОВАНИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ГОЛЕМИ ТЕЖЕСТИ 

ВЪРХУ ТЯХ.  

Към датата на изготвяне на проспекта Дружеството не притежава дълготрайни 
материални активи. 

Няма учредени тежести върху активи, собственост на компанията. 

Към датата на настоящия документ емитентът е представил своите инвестиционни 
намерения за придобиване на дружество, притежател на разрешение за производство  
на лекарствени продукти. Тъй като това намерение е все още в начална фаза, не биха 
могли да бъдат представени конкретни данни и информация за запланувани значителни 
дълготрайни материални активи, освен поставените конкретни специфични особености 
за обекта на придобиване: обектът на придобиване следва да притежава 
производствени мощности на територията на Република България и да извършва чрез 
тези мощности едновременно или поотделно някоя от следните дейности: пълно или 
частично производство, разфасоване, опаковане, преопаковане или етикетиране на 
лекарствени продукти. 

2. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ ЕМИТЕНТА. 

Не съществуват екологични проблеми, които могат да засегнат използването на 
дълготрайните материални активи от Емитента. 
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IX. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 

1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

В следващите таблици е представена информация за финансовото състояние на 
дружеството за периода 2013 – 2015 г., както и към 30.11.2016 г. 

Източник на финансовата информация за периода 2013 и 2014 г. са одитираните 
годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД (преди преобразуването на дружеството 
чрез промяна на правната му форма), одитиран годишен финансов отчет на „Фармхолд“ 
АД към 31.12.2015 г. (след преобразуването на дружеството чрез промяна на правната 
му форма, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.) и междинен отчет на 
„Фармхолд“ АД за периода 01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. 

 

АКТИВИ 2013 2014 2015 30.11.2016 

Нетекущи активи     
Дългосрочни вземания от свързани лица 1999 0 1869 0 
Отсрочени данъчни активи 0 0 1  
Общо нетекущи активи 1999 0 1870 0 
Текущи активи     
Краткосрочна част на дългосрочните 
вземания от свързани лица 0 2008 112 2099 
Търговски и други вземания 0 6 1 5 
Парични средства и парични еквиваленти 1 4 128 34 
Общо текущи активи 1 2018 241 2138 
ОБЩО АКТИВИ 2000 2018 2111 2138 
     
          
ПАСИВ 2013 2014 2015 30.11.2016 
Собствен капитал     
Регистриран капитал 2000 2000 1990 1990 
Резерви 0 0 1 10 
Натрупана печалба -2 6 109 129 
Общо собствен капитал 1998 2006 2100 2129 
Нетекущи задължения     
Дългосрочни задължения към свързани 
предприятия 2 0  0  0 
Общо нетекущи задължения 2 0 0 0 
Текущи задължения     
Задължения към свързани лица 0 0 0 3 
Данъчни задължения 0 12 11 4 
Общо текущи задължения 0 12 11 9 
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 2000 2018 2111 2138 
   *сумите са в хил.лв. 
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

В следващата таблица е представена информация от отчета за всеобхватния доход на 
дружеството за периода 2013 – 2015 г. 

 Източник на финансовата информация за периода 2013 и 2014 г. са одитираните 
годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД (преди преобразуването на дружеството 
чрез промяна на правната му форма) и одитиран годишен финансов отчет на 
„Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г. (след преобразуването на дружеството чрез промяна 
на правната му форма, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.). 

 

ПРИХОДИ 2013 2014 2015 
Приходи от оперативна дейност 0 0 0 
Всичко приходи от оперативна дейност: 0 0 0 

РАЗХОДИ    
Разходи за външни услуги 1 13 16 
Разходи за персонала 0 1 1 
Обезценка на активи 0 0 8 

Загуба от оперативна дейност -1 -14 -25 
Финансови приходи 0 34 115 

Печалба/ загуба преди облагане с данъци -1 20 90 
Разходи за данъци 0 12 -10 

Печалба/ загуба за периода -1 8 80 
 *сумите са в хил.лв. 

 

Дружеството е в процес на проучване на инвестиционните възможности и избор на 
подходящ обект за придобиване, поради което както е видно от представената годишна 
финансова информация, дружеството не е реализирало приходи от оперативна дейност, 
а инкасира разходи за външни услуги и персонал, достигащи през 2015 г. до 17 хил. лв. 
Реализираните разходи за външни услуги са за нотариални такси, консултантски и 
одиторски услуги. Въпреки това през 2015 г. е отчетена печалба преди данъци в размер 
на 90 хил. лв., поради реализираните приходи от лихви в размер на 115 хил. лв. по 
предоставени заеми на свързани лица.  

В следващата таблица е представена информация от отчета за всеобхватния доход на 
дружеството към 30.11.2016 г., като източник на посочената информация е междинен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 30.11.2016 г., обхващащ периода 01.01.2016 – 
30.11.2016 г.  
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ПРИХОДИ 30.11.2015* 30.11.2016 
Приходи от оперативна дейност 0 0 
Други доходи 0 8 

РАЗХОДИ   
Разходи за външни услуги -9 -7 
Разходи за персонала -1 -1 

Загуба от оперативна дейност -10 0 
Финансови (разходи)/приходи нетно 104 120 

Печалба/ загуба преди облагане с данъци 94 120 

Разходи за данъци 0 -1 
Печалба/ загуба за периода 94 119 

 сумите са в хил.лв. 
 

* Представената междинна финансова информация към 30.11.2016 г. е от междинен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД, обхващащ периода 01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. 

До Ноември 2016 г. дружеството е натрупало 8 хил. лв. разходи, свързани с разходи за 
персонала и разходи за външни услуги – нотариални такси, консултантски и одиторски 
услуги. Въпреки това за периода е отчетена печалба преди данъци в размер на 120 хил. 
лв., поради реализираните приходи от лихви по предоставени заеми на свързани лица в 
размер на 120 хил. лв.  

Настоящите и потенциални акционери трябва да имат предвид, че 
предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно 
показателни за бъдещите финансови резултати на дружеството и резултатите 
от междинните периоди не могат да се считат за непременно показателни за 
годишните финансови резултати. 

2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБИЧАЙНИ И РЕДКИ 
СЪБИТИЯ ИЛИ НОВИ РАЗРАБОТКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТРАЗЯВАТ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ 
ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЕ ЗАСЯГАТ 
ПРИХОДИТЕ 

Към момента на изготвяне на настоящия документ, няма информация, включително 
необичайни и редки събития или нови разработки, които съществено се отразяват върху 
приходите от основна дейност на „Фармхолд” АД, доколкото е известно на дружеството.  

2.2. СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И ПОСОЧВАНЕ НА 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОДОБНИ ПРОМЕНИ 

Дружеството не е регистрирало съществени изменения в приходите си, както и 
съществени събития с еднократен ефект. 

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ДАНЪЧНИ, МОНЕТАРНИ ИЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СА ОКАЗАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ 
ИЛИ КОИТО БИХА ИМАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА 
Към датата на настоящия документ, дейността на дружеството не е изложена пряко на 
действието на правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически 
фактори, които да имат съществено влияние върху дейността на емитента и имат 
необичаен характер. Подробна информация за правителствени, икономически, данъчни, 
монетарни или политически фактори, които пряко или непряко могат да окажат 
съществено влияние върху дейността на дружеството са разгледани в раздел Рискови 
фактори (Общи рискове). 
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X. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ НА ЕМИТЕНТА 

През последните три финансови години, за които се представя годишен финансов отчет 
– 2013, 2014 и 2015 г., основният капиталов ресурс на дружеството е  основният капитал 
на дружеството и реализираната печалба през 2014 и 2015 г. 

В следващата таблица е представена информация за основните капиталови ресурси на 
дружеството за периода 2013 – 2015 г., както и към 30.11.2016 г. 

Източник на финансовата информация за периода 2013 и 2014 г. са одитираните 
годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД (преди преобразуването на дружеството 
чрез промяна на правната му форма), одитиран годишен финансов отчет на „Фармхолд“ 
АД към 31.12.2015 г. (след преобразуването на дружеството чрез промяна на правната 
му форма, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.) и междинен отчет на 
„Фармхолд“ АД за периода 01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. 

 

Капиталови ресурси (хил.лв) 2013 2014 2015 30.11.2016 

Регистриран капитал 2000 2000 1990 1990 

Резерви 0 0 1 10 

Натрупана печалба/ (загуба) -2 6 109 129 

Нетекущи задължения 2 0 0 0 

Текущи задължения 0 12 11 9 
   *сумите са в хил.лв. 

 

В резултат на процедурите по преобразуване регистрираният капитал на дружеството от 
2,000,000 лв. става 1,990,000 лв. И към ноември 2016 г. основен източник на капиталови 
ресурси остава регистрираният капитал, заделените резерви и натрупаният 
положителен финансов резултат.  

За реализиране на инвестиционните намерения на дружеството за придобиване на 
мажоритарен пакет или всички акции/ дялове от капитала на дружество, притежаващо 
разрешително за производство на лекарствени продукти с цена до 10 млн. лв., 
емитентът възнамерява да използва както съществуващия собствен капитал, след като 
бъдат върнати предоставените заеми на свързани лица, така също и средства от бъдещо 
увеличение на капитала. 

В бъдеще дружеството възнамерява да използва същите капиталови ресурси за 
финансиране на дейността си, като при необходимост ще осъществи ново увеличение на 
капитала. Дружеството не ограничава и възможността в бъдеще да се възползва и от 
дългово финансиране за осигуряване на капиталови ресурси за определена инвестиция. 

2. ОЦЕНКА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ И КОЛИЧЕСТВАТА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ  
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В следващата таблица е представена информация от отчета за паричните потоци на 
дружеството за периода 2013 – 2015 г. 

Източник на финансовата информация за периода 2013 и 2014 г. са одитираните 
годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД (преди преобразуването на дружеството 
чрез промяна на правната му форма) и одитиран годишен финансов отчет на 
„Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г. (след преобразуването на дружеството чрез промяна 
на правната му форма, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.). 

 

Парични потоци (хил.лв) 2013 2014 2015 
Положителен паричен поток от оперативна дейност 0 0 0 
Отрицателен паричен поток от оперативна дейност 0 20 26 

Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност 0 -20 -26 
Положителен паричен поток от инвестиционна дейност 0 25 154 
Отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност 1999 0 0 
Нетни парични потоци от/ използвани в  инвестиционна дейност -1999 25 154 

Положителен паричен поток от финансова дейност 1999 0 0 
Отрицателен паричен поток от финансова дейност 0 2 0 

Нетни парични потоци използвани в/от финансова дейност 1999 -2  0 
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода 1 1  

Увеличение на наличностите през периода 0 3 128 
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода 1 4 128 

 *сумите са в хил.лв. 
 
През 2013 г., 2014 и 2015 г. дружеството регистрира само отрицателен паричен поток от 
оперативна дейност, съответно 20 хил. лв. за 2014 г. и 26 хил. лв. за 2015 г., свързани с 
плащанията към доставчици и персонал.  

Нетният паричен поток от инвестиционна дейност през 2013 г. е отрицателен поради 
предоставения заем на свързани лица в размер на 1,999 хил. лв. През 2014 г. година 
нетният поток от инвестиционна дейност е положителен и възлиза на 25 хил. лв. – 
погашения по предоставени заеми, а през 2015 г. съответно 148 хил. лв. погашения по 
предоставени заеми (главница и лихва) и 6 хил. лв. положителен паричен поток от 
преобразуване. 

Нетният паричен поток от финансова дейност през 2013 г. е положителен – в размер на 
1,999 хил. лв. и е в резултат от осъщественото увеличение на капитала на дружеството 
до 2 млн. лв. През 2014 г. е регистриран отрицателен в размер на 2 хил. лв., а през 2015 
г. не са налице парични потоци от финансова дейност на Дружеството.  

За тригодишния период 2013 – 2015 г. от 2 хил. лв. в началото на периода паричната 
наличност на дружеството в края на периода нараства до 128 хил. лв. 

В следващата таблица е представена информация от отчета за паричните потоци на 
дружеството към 30.11.2016 г., като източник на посочената информация е междинен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 30.11.2016 г., обхващащ период 01.01.2016 г. – 
30.11.2016 г.  
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*Представената междинна финансова информация към 30.11.2016 г. е от междинен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД, обхващащ период 01.01.2016 – 30.11.2016 г. 

 

За периода от януари до ноември 2016 г. е налице отрицателен паричен поток от 
оперативна дейност в размер на 20 хил. лв., който е свързан с осъществените плащания 
за консултантски услуги, нотариални такси и одит, изплатени суми по ДУК (договор за 
управление и контрол) и платен дължим корпоративен данък за 2015 г. Реализиран е 
положителен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на 9 хил. лв., свързан с 
получени лихви по предоставените заеми. Към 30.11.2016 г. е отчетена парична 
наличност в размер на 129 хил. лв. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ ОТ ЗАЕМИ И СТРУКТУРА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕМИТЕНТА.  

Към датата на изготвяне на настоящия документ „Фармхолд” АД не е използвало 
кредитно финансиране от банки и/или небанкови финансови институции и към момента 
не изпитва необходимост от използване на такъв тип финансиране.  

Капиталовите ресурси, необходими за реализиране на инвестиционните намерения на 
дружеството за придобиване на обект – производител на лекарствени продукти, с цена 
до 10 млн. лв., емитентът възнамерява да използва, както съществуващия собствен 
капитал, след като бъдат върнати предоставените заеми на свързани лица, така също и 
средства от бъдещо увеличение на капитала. 

В бъдеще дружеството си запазва правото да използва и дълговото финансиране за 
осигуряване на необходим капиталов ресурс за финансиране на дейността си, както и за 
други инвестиции. 

Към датата на настоящия документ дружеството не е гарант по заеми на трети лица.  

Парични потоци (хил.лв) 30.11.2015* 30.11.2016* 
Положителен паричен поток от оперативна дейност 0 0 
Отрицателен паричен поток от оперативна дейност 25 20 

Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност -25 -20 
Положителен паричен поток от инвестиционна дейност 154 9 
Отпицателен паричен поток от инвестиционна дейност 0 0 

Нетни парични потоци от/ използвани в инвестиционна 
дейност 154 9 

Положителен паричен поток от финансова дейност 0 0 
Отпицателен паричен поток от финансова дейност 0 83 
Нетни парични потоци използвани в/от финансова дейност 0 -83 

Парични средства и парични еквиваленти в началото на 
периода  128 

Нетно увеличение/(намаление) на наличностите през 
периода 129 -94 

Парични средства и парични еквиваленти в края на 
периода 129 34 

 сумите са в хил.лв. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ, 
КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО СА ЗАСЕГНАЛИ ИЛИ БИХА МОГЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАСЕГНАТ ПРЯКО ИЛИ 

КОСВЕНО ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА 

Към датата на настоящия документ не са налице ограничения върху използването на 
капиталови ресурси, които значително да са засегнали или които е вероятно да засегнат 
пряко или косвено дейността на емитента. 

5. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОЧАКВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

За осъществяване на инвестиционните намерения на дружеството за придобиване на 
обект – производител на лекарствени продукти, дружеството планира да използва 
съществуващия си собствен капитал, след като бъдат върнати предоставените заеми на 
свързани лица, както и да привлече допълнителни средства чрез осъществяване на 
увеличение на капитала на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби. 
Параметрите на бъдещо увеличение на капитала ще бъдат определени непосредствено 
след идентифициране на подходящ обект за придобиване, отговарящ на поставените 
критерии. 

 

XI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

Емитентът не извършва научноизследователска и развойна дейност и не притежава 
патенти и лицензии. 

 

XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 

1. НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕОТДАВНАШНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОДАЖБИТЕ И 

МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ И РАЗХОДИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ОТ КРАЯ НА ПОСЛЕДНАТА ФИНАНСОВА 

ГОДИНА ДО ДАТАТА НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. 

„Фармхолд” АД е в процес на проучване на подходящи инвестиционни обекти и все още 
не развива основната си дейност, поради което към датата на изготвяне на настоящия 
документ не могат да бъдат изведени конкретни тенденции за продажбите, 
материалните запаси, разходите и продажните цени за последната финансова година.    

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗВЕСТНИ ТЕНДЕНЦИИ, НЕСИГУРНОСТИ, ИЗИСКВАНИЯ, 
АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ СЪБИТИЯ, КОИТО Е РАЗУМНО ВЕРОЯТНО ДА ИМАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ЕФЕКТ 

ВЪРХУ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ПОНЕ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. 

Основните събития, несигурности и изисквания, които се очаква да окажат значителен 
ефект върху перспективите на емитента за текущата година са продължителността и 
интензитетът на проучването и бъдещите преговори за придобиване на подходящ обект 
– производител на лекарствени продукти.  

По-подробна информация за конкретните действия, които ще предприеме емитентът, 
както и информация за спецификите на пазара са представени в раздел VI. Преглед на 
дейността, т. 1.1. Описание и ключови фактори, отнасящи се до естеството на 
операциите на емитента и неговите основни дейности, посочващо главните категории 
продавани продукти и/или извършвани услуги за всяка финансова година за периода, 
обхванат от историческата финансова информация.  
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Финансовите резултати на дружеството в бъдеще ще зависят основно от качеството на 
управление на емитента и развитието и състоянието на фармацевтичния пазар в 
България.  

В България секторът на производство на лекарствени продукти е обект на многобройни 
държавни и административни регулации посредством изисквания за лицензиране на 
производствените мощности, регистриране за производство и употреба на всеки отделен 
продукт и регистриране на цените на фармацевтичните продукти в различни органи и 
администрации (ИАЛ, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 
продукти). Всяко затягане в резулациите би имало негативен ефект върху дейността на 
дружеството след осъществяване на инвестиционните му намерения. 

По данни от ИАЛ регистрираните производители на лекарствени продукти са 51 на брой 
към датата на проспекта. Средно-годишната стойност на индекса на промишлено 
производство на лекарствени вещества и продукти за 2014 г. (по данни на НСИ) се е 
повишил до 136.4 в сравнение с базовата 2010 г. (100). През 2015 г. продължава 
положителният тренд на индекса, като към края на юли 2015 г. средният му размер за 
периода достига 146.5. Стойностите, отчетени от НСИ орез Октомври 2016 г., са 105.4 в 
сравнение с базовата 2010 г. (100), 100.4 спрямо предходния месец и 101.8 съотнесено 
към Октомври 2015 г.  

В България над 1/5 от лекарствата се отпускат без лекарско предписание. Общата 
тенденция на пазара на лекарствени продукти е увеличаване на потреблението на тези 
лекарства с 5 до 7% годишно. Допълнителен фактор в това отношение е преминаването 
на лекарства с утвърдена безопасност и ефективност от режим на отпускане с рецепта 
на свободен режим.  

Повишението на потреблението на лекарствата без лекарско предписание в световен 
мащаб се обуславя от нарастване на интереса, популяризиране на самолечението и 
преминаването на определен брой рецептурни лекарства към свободен режим. 

За да се намалят обществените разходи в целия свят, в това число и в страните от ЕС, 
се наблюдава процес на намаляването на броя на лекарствата с рецепта и 
преминаването на част от тях в групата на лекарствата, отпускани без лекарско 
предписание. Това увеличава възможността за по-рационално изразходване на 
публичните средства за лекарства и за по-широкия достъп до тях за пациентите. 

Тази тенденция е възприета от всички здравни регулаторни органи в света, в това число 
и ИАЛ у нас. Непрекъснато се увеличава броят на лекарствата, които променят своя 
режим от рецептурни на такива, отпускани без лекарско предписание. Основното 
изискване, за да се извърши тази промяна, е доказаната безопасност при достатъчно 
дълго присъствие на пазара, при което не са наблюдавани сериозни нежелани реакции. 

Битката с рака е все по-успешна и спасението от коварното заболяване е все по-
достъпно. Заплащането от здравната каса и достъпът до това лечение са една от 
причините за поредния ръст на фармацевтичния сектор през 2014 година с общо 8.2% 
по данни на световната анализаторска компания IMS Health. Според д-р Кунчо 
Трифонов, регионален мениджър на IMS Health за България, ръстът на аптечния пазар 
през 2014 г. е бил 6.5% и е концентриран в няколко терапевтични зони, в които има 
иновативни лекарства – биологично лечение, диабет, коагулация, онкология, редки 
заболявания и др. Останалите терапевтични зони са с ръст около пазарния или 
значително под него, например най-големият и най-масов клас кардиология е само с 
0.7% увеличение, а силното присъствие на генерични лекарства ограничава 
покачването на продажбите в стойност. 
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Вътрешната консумация на лекарствени средства в България за първото тримесечие на 
2015 г. отбеляза двуцифрен общ ръст на аптечен и болничен пазар от 10.4% в стойност, 
съобщава д-р Кунчо Трифонов. Пазарът е покачил размера си с 61 млн. лева до общо 
650 милиона лева за тримесечието. Вътрешният аптечен пазар (без паралелен експорт) 
показа нарастване с 50 милиона лева или 10.3% до размер 540 млн. лв., докато 
болничната консумация достига 110 млн. лв. при ръст от 11 млн.или 10.7%. От IMS 
Health отбелязват, че аптечният ръст се обуславя от типичните за сезона 
антиинфекциозни средства с нарастване от 13 млн. лева (основно ваксини по държавна 
поръчка и антибиотици), респираторни продукти с ръст от 8 млн., както и от 
нарастването при антикоагулантните лекарства от близо 9 милиона лева. Най-големият 
клас С (сърдечно-съдови средства) отново се представя сравнително скромно заради 
високия си процент генеризация.17 

Анализаторите смятат, че механизмът, въведен през 2012 г., за финансиране на 
скъпоструващо лечение в болниците чрез здравната каса основно по отношение на 
онкологията е изчерпан фактор (5.1% ръст за 2015 г.) и няма повече потенциал за 
двуцифрен ръст. 

От IMS коментират, че за 2016 г. е валидно същественото търсене на съвременно 
лечение в много терапевтични зони (онкология, диабет, биологично лечение на 
ревматоиден артрит и хепатит, коагулация и др.) и все още улесненият достъп на 
пациентите до лекарствено лечение ще са двата основни фактора, движещи пазара 
нагоре.  

XIII. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 
Съгласно възможността, дадена в релевантното законодателство, „Фармхолд“ АД не 
представя прогнозна финансова информация. 

 

XIV. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ 
РЪКОВОДСТВО 

1. ИМЕНА, БИЗНЕС АДРЕСИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И 
УРЕДИТЕЛИТЕ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ИНДИКАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЯХ ИЗВЪН ЕМИТЕНТА, КОГАТО СЪЩИТЕ СА ЗНАЧИТЕЛНИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ЕМИТЕНТ 
А. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА „ФАРМХОЛД” АД:  
1) Веселин Найденов Марешки, акционер, притежаващ при учредяване на 
дружеството 1,194,000 броя обикновени поимени безналични акции, с право на един 
глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 60% от капитала на 
дружеството. 

Бизнес адрес в Република България: област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, ж.к. 
Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“. 

Считано от 27.03.2015 г. Веселин Найденов Марешки не е акционер в капитала на 
Емитента, като е прехвърлил всички притежавани от него акции на следните лица: 

 Веска Спасова Марешка - 796,000 бр. акции, равняващи се на 40% от капитала 

                                                 
17http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2015/06/04/2545637_produljavasht_rust_na_farmacev
tichniia_pazar/ 
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 Веселин Веселинов Марешки - 199,000 бр. акции, равняващи се на 10% от 
капитала и  

 Александрина Веселинова Марешка - 199,000 бр. акции, равняващи се на 10% от 
капитала. 

Подробно информация за настоящите акционери в капитала на Емитента е представена 
в Раздел XVIII от регистрационния документ. 

2) Светлана Александровна Марешка, акционер, притежаващ при учредяване на 
дружеството и към настоящия момент 976,000 броя обикновени поименни безналични 
акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 (един) лев всяка, 
представляващи 40% от капитала на дружеството. 

Бизнес адрес в Република България: област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, ж.к. 
Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“.  

 
Б. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФАРМХОЛД” АД: 

Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството 
се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.  
Към датата на изготвяне на Проспекта членове на Съвета на директорите на „Фармхолд” 
АД са както следва: 

1) Светлана Александровна Марешка – Председател и член на Съвета на 
директорите 

Бизнес адрес в Република България: област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, ж.к. 
Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“  

2) Геновева Славова Нецова – Заместник-председател и член Съвета на директорите  

Бизнес адрес в Република България: област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, ж.к. 
Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“  

3)   Веска Спасова Марешка – Изпълнителен директор и член на Съвета на 
директорите 

Бизнес адрес в Република България: област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, ж.к. 
Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“ 

„Фармхолд” АД се представлява от Веска Спасова Марешка – Изпълнителен 
директор. 

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК независим член в Съвета на 
директорите на дружеството е Геновева Славова Нецова и по отношение на 
независимия член на СД са спазени следните изисквания на закона: 

1. не е служител в Дружеството;  

2. не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице; 

3. не е лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 

4. не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 
дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 

5. не е свързано лице с друг член на съвета на директорите на Дружеството. 
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На членовете на Съвета на директорите не са налагани принудителни административни 
мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността 
им. 

Никой от членовете на Съвета на директорите не е осъждан за измама за последните 5 
години. 

Към настоящия момент няма юридически лица членове на Съвета на директорите на 
„Фармхолд“ АД. 

1.1. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ИЗВЪН ЕМИТЕНТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕМИТЕНТА 
1) Веселин Найденов Марешки – Учредител на емитента.  
Веселин Найденов Марешки към момента не осъщестява основна дейност извън 
„Фармхолд” АД, която да е значителна за емитента. 
 
2) Светлана Александровна Марешка – Учредител на емитента и председател на 
Съвета на директорите, притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва 
в управителните органи на следните търговски дружества: 
 
Дружества, в които притежава повече от 25 % от капитала  

 Адапта Мед ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Адапта Мед“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586521 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Адапта Мед“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Ай Ви Фарм ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ай Ви Фарм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202539491 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Ай Ви Фарм“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
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недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Айтосфарма ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 100% 
от капитала на дружеството. „Айтосфарма“ ЕООД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 111563296 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на дружеството 
е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна Марешка. 

 Аквафарм 2015 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Аквафарм 2015“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426982 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Аквафарм 2015“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Аксаковофарма ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Аксаковофарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103903404 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Аксаковофарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
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Марешка. 

 Алекс 96 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2500 лева, равняващи се на 50 % от капитала. „Алекс 96“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103768472 и капитал 5000 лв. Другият 
съдружник в капитала на „Алекс 96“ ООД е Веска Спасова Марешка, която притежава 
50% в размер на дял от 2500 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия 
със стоки в първоначален или преработен вид; ресторантски, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; 
консултативна дейност. Дружеството се представлява от Светлана Александровна 
Марешка.  

 Алфа Хелт ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфа Хелт“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202939455 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Алфа Хелт“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Алфамедика 2014 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфамедика 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070194 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Алфамедика 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Алфафарм 2014 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфафарм 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165870 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Алфафарм 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
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Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Белвекс ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Белвекс“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200740351 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Белвекс“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства, внос и износ, 
реекспорт и търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговско 
представителство и посредничество, превозна дейност, хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги, сделки с интелектуална собственост, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или 
продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Варнамед 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Варнамед 2014“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202949506 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Варнамед 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна; информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Варнафарма ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
непряко участие чрез 40% от капитала. „Варнафарма“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200402976 и капитал 5000 лв. Едноличен собственик на 
капитала е „Варнафарма-М“ ООД, ЕИК 103789484. Предметът на дейност на 
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дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени продукти, 
покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, прербаотен или обработен 
вид, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност, сделки с недвижими имоти 
и наемни отношения, строителство и ремонтна дейност. Дружеството се 
представлява от управителя Светлана Александровна Марешка.  

 Варнафарма-М ООД, гр. София – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 80000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Варнафарма-М“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103789484 и капитал 200 000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Варнафарма-М“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 80000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 20000 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 20000 лв. Предметът 
на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени средства и 
консумативи, внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с 
цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба; комисионна, 
спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова, предоставяне на други услуги /след съответно разрешение/; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Вивафарм 2014 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Вивафарм 2014“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943222 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Вивафарм 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Витамед ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Витамед“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200751376 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Витамед“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
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хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 ВМ Експрес 2015 ООД, гр. София – Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Експрес 
2015“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426830 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „ВМ Експрес 2015“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност; 
обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари; вътрешен и 
международен транспорт; покупка, строеж, обзавеждане и стопанисване на 
недвижими имоти с цел експлоатация, отдаване под наем или продажба; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Имоти 2015 ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Имоти 2015“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426690 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „ВМ Имоти 2015“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е Покупка, строеж, обзавеждане и стопанисване на 
недвижими имоти с цел експлоатация, отдаване под наем или продажба; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; търговия на дребно а лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Хотел ООД, гр. София – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Хотел“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426950 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „ВМ Хотел“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
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притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е покупка, строеж, обзавеждане и стопанисване на недвижими имоти с 
цел експлоатация, отдаване под наем или продажба; внос и износ, реекспорт и 
търговия; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, 
ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; търговия на 
дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се представлява от 
управителя Веска Спасова Марешка.  

 ВМ ОЙЛ ООД гр. Варна -  Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Ойл“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 204004560 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „ВМ Ойл“ ООД са Веска Спасова Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е закупуване, съхранение, транспорт и търговия на едро и дребно с 
петролни продукти и газ; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или 
други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в 
страната и чужбина; производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 
 

 ВМ ПЕТРОЛЕУМ ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Петролеум“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203635576 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „ВМ Петролеум“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е закупуване, производство, преработка, търговия с нефт, 
нефтопродукти, газ; изграждане и експлоатация на бензиностанции и газостанции с 
всички съпътстващи дейности; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки 
или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в 
страната и чужбина; производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова, предоставяне на други услуги /след съответно 
разрешение/; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Габрово – Фарм ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
непряко участие в размер на 40% от капитала. „Габрово – Фарм“ ЕООД е 
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регистрирано в търговския регистър с ЕИК 107016816 и капитал 67000 лева. 
Едноличен собственик на капитала е „Варнафарма-М“ ООД, ЕИК 103789484. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия с лекарствени средства, билки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се представлява от 
Светлана Александровна Марешка.  

 Габровофарма 1 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Габровофарма 1“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200706573 и 
капитал 5000 лв. Останалите съдружници в капитала на „Габровофарма 1“ ООД са 
Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други 
вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и 
чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; заложна дейност; превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка. 

 Генерика ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава непряко 
участие чрез 40 % от капитала. „Генерика“ ООД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 201482466 и капитал 100 лв. Останалите съдружници в капитала на 
„Генерика“ ООД са „Дочевафарма“ ООД, ЕИК 200162207, което притежава 50% в 
размер на дял от 50 лв. и „Хасковофарма“ ООД, ЕИК 200064599, което притежава 
50% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
едро с лекарствени продукти, търговия с хранителни добавки, диетични храни 
предназначени за отслабване, санитарно-хигиенни материали; търговия с кафе и 
други храни; внос и износ на стоки; консултантски услуги и други дейности, които не 
са забранени от закона. Дружеството се представлява от управителя Светлана 
Александровна Марешка. 

 Геосфарма ООД, гр. Варна -  Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Геосфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203668291 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „Геосфарма“ ООД са Веска Спасова Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
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импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Диджител ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Диджител“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103759498 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Диджител“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 8% в размер на дял от 400 лв., и Цветелина Тодорова Тънмазова, 
която притежава 2% в размер на 100 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
проектиране, строителство, ремонтни и монтажни дейности; издателска дейност 
свързана с предпечатна подготовка; изготвяне, рекламиране и продажба на печатни 
издания и материали; продажба на услуги в областта на интернет, комуникациите, 
софтуер и свързаните с тях сделки с интелектуална собственост; сделки с носители 
на авторски, патенти, лицензионни и други права; консултативна дейност и други 
незабранени от закона дейности. Дружеството се представлява от управителя Веска 
Спасова Марешка.  

 Димирафарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Димирафарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148151415 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Димирафарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 ДКЦ Младост-М Варна ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 1000 лева, равняващи се на 20 % от капитала. „ДКЦ 
Младост-М Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148083291 и 
капитал 5000 лв. Останалите съдружници в капитала на „ДКЦ Младост-М Варна“ ООД 
са „Варнафарма-М“ ООД, което притежава 50% в размер на 2500 лв., Веска Спасова 
Марешка, която притежава 20% в размер на дял от 1000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 6% в размер на дял от 300 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 4% в размер на дял от 200 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на специализирана извънболнична 
медицинска помощ и търговски сделки за нуждите на извършваните от лечебното 
заведение медицински дейности и за обслужването на пациенти съгласно чл. 3, ал. 4 
от Закона за лечебните заведения. Дружеството се представлява от управителя 
Грета Иванова Ташева. 

 Добричфарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Добричфарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 124627585 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Добричфарма“ ООД са Веска Спасова 
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Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с лекарствени средства и 
консумативи, внос и износ; реекспорт и търговия, покупка на стоки или други вещи с 
цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности; търговско 
представителство и посредничество; заложна дейност, превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажбата им. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Дочевафарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Дочевафарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200162207 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Дочевафарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Евро Медикал 2015 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Евро 
Медикал 2015“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203427493 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Евро Медикал 2015“ ООД са 
Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Експерт Медикал ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Експерт 
Медикал“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586867 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Експерт Медикал“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
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изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Експресфарма 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Експресфарма 2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070148 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Експресфарма 2014“ ООД са 
Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 ЕТ Светлана Марешка, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка е регистрирана 
като едноличен търговец в търговския регистър с ЕИК 103040951 и предмет на 
дейност: производство на стоки с цел продажба; търговска и външнотърговска 
дейност; промишлен и битов дизайн; маркетинг и реклама; търговско 
представителство и посредничество. 

 Капка Иванова 94 ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
100% от капитала на дружеството. „Капка Иванова 94“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200184470 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството се 
представлява от управителя Светлана Александровна Марешка. 

 Кракра Перник ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Кракра Перник“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200123243 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Кракра Перник“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Лайф Медифарм 2015 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лайф 
Медифарм 2015“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426562 и 
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капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Лайф Медифарм 2015“ ООД 
са Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., 
Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Ларида ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ларида“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200738101 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Ларида“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; комисионна, 
спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и 
посредничество; заложна дейност; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба, ресторантьорство. Дружеството се представлява от 
управителя Веска Спасова Марешка.  

 Лиафарм ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лиафарм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103917222 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Лиафарм“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия с лекарствени средства и консумативи, внос и износ, 
реекспорт и търговия с различни по вид стоки и продукти, покупка на стоки или 
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в 
страната и чужбина, производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско 
представителство и посредничество, заложна дейност, превозна дейност, 
ресторантьорство, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност, сделки с 
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интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка.  

 Лидерфарм 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лидерфарм 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943293 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Лидерфарм 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Лита 9904 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лита 9904“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 147220100 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Лита 9904“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти (след получаване на 
разрешение). Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Луковит Фарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Луковит Фарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200176452 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Луковит Фарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Макситрейд 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203167476 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Макситрейд 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
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износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Максифарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Максифарма“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165856 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Максифарма“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Максихелт ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Максихелт“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165913 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Максихелт“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност и услуги; 
сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от 
управителя Веска Спасова Марешка.  

 Маримекс 2003 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Маримекс 2003“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103800692 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Маримекс 2003“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговско проучване, представяне и посредничество при 
покупко-продажби, замяна и отдаване под наем на движимо и недвижимо 
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имущество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; 
водене на абонаментни кампании, реклама и извършване на абонамент за местни и 
чуждестранни печатни издания; организиране на награждаване след жребий, на 
абонати на печатни издания и на притежатели на билети за вход; организиране на 
промоции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни 
лица; търговия със стоки в първоначален или преработен вид; ресторантьорски, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или 
други услуги; транспортна дейност; проектиране, строителство, ремонтни и 
монтажни дейности; сделки с носители на авторски, патенти и лицензионни права. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Марицатрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Марицатрейд“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101495 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Марицатрейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Мария Пловдив ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
100% от капитала на дружеството. „Мария Пловдив“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 131222651 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Светлана 
Александровна Марешка.  

 Медидор ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медидор“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200861495 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медидор“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
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притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Медикотрейд Бургас ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
Бургас“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201462677 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд Бургас“ ООД са Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикотрейд Варна ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201533900 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд Варна“ ООД са Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
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Марешка.  

 Медикотрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101239 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медикотрейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикотрейд София ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
София“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201326830 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд София“ ООД са Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикус Трейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикус Трейд“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202538875 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Медикус Трейд“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
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превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Медисофт 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медисофт 2014“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943247 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Медисофт 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Медистар България ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медистар 
България“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200785026 и капитал 
5000 лв. Останалите съдружници в капитала на „Медистар България“ ООД са Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други 
вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и 
чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка. 

 Медистор ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медистор“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202980861 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медистор“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
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хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Медишоп ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медишоп“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202587064 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медишоп“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 М-Трейд 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „М-Трейд 2014“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070434 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „М-Трейд 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 МЦ Младост Варна ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 2 000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „МЦ 
Младост Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103873562 и 
капитал 5 000 лв. Останалите съдружници в капитала на „МЦ Младост Варна., Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2 000 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализиранaта 
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извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на извършваните от лечебното 
заведение медицински дейности и за обслужването на пациентите съгласно чл. 3, ал. 
4 от Закона за лечебните заведения; оказване на спешна и неотложна помощ при 
инциденти на водни басейни и плажове с подвижен реанимационен екип и 
реаномобил. Дружеството се представлява от управителите Кирил Върбанов Лозанов 
и Веска Спасова Марешка заедно и поотделно. 

 Нова Мед 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Нова Мед 2014“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070212 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Нова Мед 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Нова Трейд 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Нова Трейд 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202949905 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Нова Трейд 2014“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Орхис ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 100% от 
капитала на дружеството. „Орхис“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 
148110048 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; 
покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или 
преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 79 
 

маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна Марешка. 

 Плевенфарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Плевенфарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200157402 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Плевенфарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Пловдивтрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Пловдивтрейд“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201041233 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Пловдивтрейд“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Пловдивфарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Пловдивфарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148148312 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Пловдивфарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти; покупка на 
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен 
вид в страната и чужбина; всякакъв вид търговска дейност; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Разградфарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
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участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Разградфарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 116555588 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Разградфарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи, 
внос и износ, реекспорт и търговия (след съответно разрешение), покупка на стоки 
или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в 
страната и чужбина, производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско 
представителство и посредничество, заложна дейност, превозна дейност, 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност, предоставяне на 
други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка.  

 Ренова Инвест ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 100% 
от капитала на дружеството. „Ренова Инвест“ ЕООД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 203255428 и капитал 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна Марешка. 

 Сити ООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 3750 лева, равняващи се на 75 % от капитала. „Сити“ ООД е регистрирано 
в търговския регистър с ЕИК 103657365 и капитал 5000 лв. Другият съдружник в 
капитала на „Сити“ ООД е Веска Спасова Марешка, която притежава 25% в размер 
на дял от 1250 лв. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на 
рекламна дейност под различни форми чрез всички информационни средства; 
медиапланиране; предпечатна подготовка и изготвяне на печатни материали, 
издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; търговски проучвания; 
организиране на промоции, представителство, посредничество и агенство на местни 
и чуждестранни лица; консултативна дейност и други незабранени от закона 
дейности. Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни 
и други отчети по реда на Закона за счетоводството; осъществяване на дейности в 
областта на общественото хранене и развлекателната дейност (експлоатация на 
барове, ресторанти, дискотеки и други подобни заведения); покупка на стоки и други 
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. 
Дружеството се представлява от управителите Теменуга Пенчева Върбанова и Дора 
Стоянова Христова заедно и поотделно.   

 Сливентрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Сливентрейд“ ООД 
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е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201041361 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Сливентрейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Софимакс ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софимакс“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200582435 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Софимакс“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина, спедиционна, складова, 
лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; заложна дейност; 
превозна дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски, издателски, печатарски, консултантски, маркетингови 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Софитрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софитрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201057134 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Софитрейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
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консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Софифарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софифарма“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103924971 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Софифарма“ ООД са Веска Спасова Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Служба трудова медицина към МЦ Младост Варна ЕООД, гр. Варна - Светлана 
Александровна Марешка притежава непряко участие в размер на 40% от капитала на 
едноличния собственик „Медицински център Младост Варна“ ООД, с ЕИК 103873562. 
„Служба трудова медицина към МЦ Младост Варна“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200143281 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е организиране и осъществяване на функциите и дейности като служба 
по трудова медицина по Закона за здравословни и безопасни условия на труда след 
съответната специална регистрация; обучение на комитет по условия на труд (КУТ) и 
група по условия на труд на предприятия (ГУТ). Дружеството се представлява от 
управителя Красен Колев Матев. 

 Теофарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Теофарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200143178 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Теофарма“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Тракия-ТД ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Тракия-ТД“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200169194 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Тракия-ТД“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
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притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Трейдмедикал 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Трейдмедикал 2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203166374 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Трейдмедикал 2014“ ООД са 
Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Трейднет София ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Трейднет 
София“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201587136 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Трейднет София“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Тримотрейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Тримотрейд“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101157 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Тримотрейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 84 
 

реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Троянфарма ООД, гр. Троян  - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 500 лева, равняващи се на 10 % от капитала. „Троянфарма“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 110542178 и капитал 5000 лв. Другият 
съдружник в капитала на „Троянфарма“ ООД е „Варнафарма Холдинг“ ООД, с ЕИК 
103789484, което притежава 90% в размер на 4500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи; 
производство и търговия с промишлени и не промишлени стоки; услуги за бита; 
транспортна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; хотелиерство; туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска и консултантска 
дейност; маркетингови услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж 
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството се представлява 
от управителя Светлана Александровна Марешка. 

 Търновофарма 1 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Търновофарма 1“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200762173 и 
капитал 5000 лв. Останалите съдружници в капитала на „Търновофарма 1“ ООД са 
Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други 
вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и 
чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка. 

 Търновофарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Търновофарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200257930 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Търновофарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
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дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Ултрафарм ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ултрафарм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943382 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Ултрафарм“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фарма Юнайтед 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фарма 
Юнайтед 2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203166099 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Фарма Юнайтед 2014“ ООД 
са Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., 
Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фармавекс ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармавекс“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200454332 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Фармавекс“ ООД са Веска Спасова Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармаси Трейд ООД, гр. Варна -  Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармаси Трейд“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203668206 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „Фармаси Трейд“ ООД са Веска Спасова 
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Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармасвят ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармасвят“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202979097 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармасвят“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фарматика ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фарматика“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200231817 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Фарматика“ ООД са Веска Спасова Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фарматрейдинг 2014 ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Фарматрейдинг 2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070205 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Фарматрейдинг 2014“ ООД 
са Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., 
Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
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посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармедия ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармедия“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201020919 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармедия“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Фармексперт ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармексперт“ ООД 
е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586539 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармексперт“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармнет АД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, 9926000 обикновени поименни акции с право на глас, равняващи се на 40 % 
от капитала. „Фармнет“ АД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202513217 и 
капитал 24 815 000 лв. Останалите акционери на „Фармнет“ АД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% - т.е. 9926000 обикновени поименни акции с право 
на глас, Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% - т.е. 2481500 
обикновени поименни акции с право на глас, и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% - т.е. 2481500 обикновени поименни акции с право на глас. 
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Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с лекарствени продукти 
след издаване на разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от 
изпълнителния директор Веска Спасова Марешка. 

 Фармтайм ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтайм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165863 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармтайм“ ООД са Веска Спасова Марешка, която 
притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност и услуги; 
сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от 
управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармтрейд България ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтрейд 
България“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201234353 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Фармтрейд България“ ООД са Веска 
Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Фармтрейд София ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтрейд 
София“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201303575 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Фармтрейд София“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
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изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Хасковофарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Хасковофарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200064599 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Хасковофарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Черневафарма ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
100% от капитала на дружеството. „Черневафарма“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 148148305 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Светлана 
Александровна Марешка. 

 Шуменфарма ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Шуменфарма“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 127597503 и капитал 5000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Шуменфарма“ ООД са Веска Спасова 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти и 
консумативи; внос и износ, реекспорт и търговия с различни по вид стоки в 
първоначален, обработен или преработен вид; комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; заложна дейност; 
превозна дейност; ресторантьорство; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Юнивърсал Медикал Трейд ООД, гр. Варна - Светлана Александровна Марешка 
притежава пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. 
„Юнивърсал Медикал Трейд“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 
202586852 и капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Юнивърсал 
Медикал Трейд“ ООД са Веска Спасова Марешка, която притежава 40% в размер на 
дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял 
от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на 
дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с 
лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и 
санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Юнисофт Солюшънс ЕООД, гр. Варна – Светлана Александровна Марешка притежава 
100% от капитала на дружеството. „Юнисофт Солюшънс“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 103941579 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяването само на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна Марешка. 

Участие като прокурист, управител или член на съвети в други дружества или 
кооперации 

 „Айтосфарма“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Алекс 96“ ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Варнафарма“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Габрово – Фарм“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Генерика“ ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Капка Иванова 94“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Мария Пловдив“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Орхис“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Ренова Инвест“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 

 „Троянфарма“ ООД, гр. Троян – управител и представляващ дружеството 

 „Фармнет“ АД, гр. Варна – член на съвета на директорите 

 „Хигия“ ЕАД, гр. Ихтиман – член на съвета на директорите 

 „Хигия-Транс“ ЕАД, гр. Варна – член на съвета на директорите 

 „Черневафарма“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството 
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 „Юнисофт Солюшънс“ ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството  

  
3) Веска Спасова Марешка – Изпълнителен директор и член на СД на „Фармхолд” АД, 
притежава пряко или непряко участие в капитала и/или участва в управителните органи 
на следните търговски дружества:  
 
Дружества, в които притежава повече от 25 % от капитала  

 Адапта Мед ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Адапта Мед“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586521 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Адапта Мед“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Ай Ви Фарм ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ай Ви Фарм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202539491 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Ай Ви Фарм“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Аквафарм 2015 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Аквафарм 2015“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426982 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Аквафарм 2015“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
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изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Аксаковофарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Аксаковофарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103903404 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Аксаковофарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Алекс 96 ООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2500 лева, равняващи се на 50 % от капитала. „Алекс 96“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 103768472 и капитал 5000 лв. Другият съдружник в 
капитала на „Алекс 96“ ООД е Светлана Александровна Марешка, която притежава 
50% в размер на дял от 2500 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия 
със стоки в първоначален или преработен вид; ресторантски, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; 
консултативна дейност. Дружеството се представлява от Светлана Александровна 
Марешка.  

 Алфа Хелт ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфа Хелт“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202939455 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Алфа Хелт“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
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услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Алфамедика 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфамедика 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070194 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Алфамедика 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Алфафарм 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Алфафарм 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165870 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Алфафарм 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Белвекс ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Белвекс“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200740351 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Белвекс“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства, внос и износ, реекспорт и 
търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и 
посредничество, превозна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, 
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информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Варнамед 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Варнамед 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202949506 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Варнамед 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна; информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Варнафарма  ЕООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава непряко участие в 
размер на 40 % чрез едноличния собственик на капитала „Варнафарма – М“ ООД, с 
ЕИК 103789484. „Варнафарма“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 
200402976 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на дружеството осъществяване 
на търговия на дребно с лекарствени продукти, покупка на стоки и вещи с цел 
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна 
търговия, транспортна дейност, сделки с недвижими имоти и наемни отношения, 
строителство и ремонтна дейност. Дружеството се представлява от управителя 
Светлана Александровна Марешка.  

 Варнафарма-М ООД, гр. София - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 80000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Варнафарма-М“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103789484 и капитал 200 000 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Варнафарма-М“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 80000 лв., 
Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 20000 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 20000 
лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
средства и консумативи, внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или 
други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в 
страната и чужбина; производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова, предоставяне на други услуги /след съответно 
разрешение/; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството се представлява от управителя 
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Веска Спасова Марешка. 

 Вивафарм 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Вивафарм 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943222 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Вивафарм 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Петролеум ООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Петролеум“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203635576 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „ВМ Петролеум“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е закупуване, производство, преработка, 
търговия с нефт, нефтопродукти, газ; изграждане и експлоатация на бензиностанции 
и газостанции с всички съпътстващи дейности; внос и износ, реекспорт и търговия; 
покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или 
преработен вид в страната и чужбина; производство на промишлени и 
селскостопански стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова, предоставяне на 
други услуги /след съответно разрешение/; сделки с интелектуална собственост; 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване 
под наем. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Вилиойл ООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава непряко участие чрез 
40% от капитала на „ВМ Петролеум“ ООД, ЕИК 203635576. „Вилиойл“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203810723 и капитал 500 лв. Съдружници 
в капитала на „Вилиойл“ ООД са „ВМ Петролеум“ ООД, ЕИК 203635576, което 
притежава 70% в размер на дял от 350 лв. и Виолета Иванова Гьондрева, която 
притежава 30% в размер на дял от 150 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
закупуване, производство, преработка, търговия с нефт, нефтопродукти, газ; 
изграждане и експлоатация на бензиностанции и газостанции с всички съпътстващи 
дейности; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други веши с 
цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
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производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба; комисионна, 
спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова, предоставяне на други услуги (след съответно разрешение); сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се представлява от управителите 
Веска Спасова Марешка и Виолета Иванова Гьондрева. 

 ВМ Ойл ООД, гр. Варна -  Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Ойл“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 204004560 и капитал 500 лева. Останалите съдружници в 
капитала на „ВМ Ойл“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% 
в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 
10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е закупуване, 
съхранение, транспорт и търговия на едро и дребно с петролни продукти и газ; внос 
и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; производство 
на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, 
складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Витамед ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Витамед“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200751376 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Витамед“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Експрес 2015 ООД, гр. София - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Експрес 2015“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426830 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „ВМ Експрес 2015“ ООД са Светлана Александровна 
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Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност; 
обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари; вътрешен и 
международен транспорт; покупка, строеж, обзавеждане и стопанисване на 
недвижими имоти с цел експлоатация, отдаване под наем или продажба; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Имоти 2015 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Имоти 2015“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426690 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „ВМ Имоти 2015“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е Покупка, строеж, обзавеждане и стопанисване на 
недвижими имоти с цел експлоатация, отдаване под наем или продажба; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; търговия на дребно а лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 ВМ Хотел ООД, гр. София - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „ВМ Хотел“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 203426950 и капитал 500 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „ВМ Хотел“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% 
в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 
10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е покупка, 
строеж, обзавеждане и стопанисване на недвижими имоти с цел експлоатация, 
отдаване под наем или продажба; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско 
представителство и посредничество; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, 
рекламна, информационна, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Габрово – Фарм ЕООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава непряко 
участие в размер на 40% от капитала. „Габрово – Фарм“ ЕООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 107016816 и капитал 67000 лева. Едноличен собственик 
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на капитала е „Варнафарма-М“ ООД, ЕИК 103789484. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-
хигиенни средства. Дружеството се представлява от Светлана Александровна 
Марешка. 

 Габровофарма 1 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Габровофарма 1“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200706573 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Габровофарма 1“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; комисионна, 
спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и 
посредничество; заложна дейност; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Генерика ООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава непряко участие чрез 
40 % от капитала. „Генерика“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 
201482466 и капитал 100 лв. Останалите съдружници в капитала на „Генерика“ ООД 
са „Дочевафарма“ ООД, ЕИК 200162207, което притежава 50% в размер на дял от 50 
лв. и „Хасковофарма“ ООД, ЕИК 200064599, което притежава 50% в размер на дял от 
50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с лекарствени 
продукти, търговия с хранителни добавки, диетични храни предназначени за 
отслабване, санитарно-хигиенни материали; търговия с кафе и други храни; внос и 
износ на стоки; консултантски услуги и други дейности, които не са забранени от 
закона. Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна 
Марешка. 

 Геосфарма ООД, гр. Варна -  Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Геосфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203668291 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „Геосфарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 99 
 

дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 

 Диджител ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Диджител“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 103759498 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Диджител“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 8% в размер на дял от 400 лв., и Цветелина Тодорова Тънмазова, която 
притежава 2% в размер на 100 лв.. Предметът на дейност на дружеството е 
проектиране, строителство, ремонтни и монтажни дейности; издателска дейност 
свързана с предпечатна подготовка; изготвяне, рекламиране и продажба на печатни 
издания и материали; продажба на услуги в областта на интернет, комуникациите, 
софтуер и свързаните с тях сделки с интелектуална собственост; сделки с носители 
на авторски, патенти, лицензионни и други права; консултативна дейност и други 
незабранени от закона дейности. Дружеството се представлява от управителя Веска 
Спасова Марешка.  

 Димирафарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Димирафарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148151415 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Димирафарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 ДКЦ Младост-М Варна ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 1000 лева, равняващи се на 20 % от капитала. „ДКЦ Младост-М 
Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148083291 и капитал 5000 
лв. Останалите съдружници в капитала на „ДКЦ Младост-М Варна“ ООД са 
„Варнафарма-М“ ООД, което притежава 50% в размер на 2500 лв., Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 20% в размер на дял от 1000 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 6% в размер на дял от 300 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 4% в размер на дял от 200 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска помощ и търговски сделки за нуждите на извършваните 
от лечебното заведение медицински дейности и за обслужването на пациенти 
съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Дружеството се 
представлява от управителя Грета Иванова Ташева. 

 Добричфарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Добричфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 124627585 и капитал 5000 лв. Останалите 
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съдружници в капитала на „Добричфарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с лекарствени средства и 
консумативи, внос и износ; реекспорт и търговия, покупка на стоки или други вещи с 
цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности; търговско 
представителство и посредничество; заложна дейност, превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажбата им. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Дочевафарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Дочевафарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200162207 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Дочевафарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Евро Медикал 2015 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Евро Медикал 
2015“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203427493 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Евро Медикал 2015“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Експерт Медикал ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Експерт Медикал“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586867 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Експерт Медикал“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
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дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Експресфарма 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Експресфарма 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070148 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Експресфарма 2014“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 ЕТ „Марешка – Веска Марешка“, гр. Варна – Веска Спасова Марешка е регистрирана 
като едноличен търговец в търговския регистър с ЕИК 103040944 и предмет на 
дейност: шевни изделия, бутикови облекла, оказион и вещи под наем, търговия, 
търговско представителство на местни физически и юридически лица; 
автотенекеджийство, електроженни и оксижени услуги; хотелиерство и 
ресторантьорство с предлагане на аперитиви, закуска и безалкохолни напитки, лек и 
лекотоварен таксиметров превоз. 

 Кракра Перник ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Кракра Перник“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200123243 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Кракра Перник“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Лайф Медифарм 2015 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лайф Медифарм 
2015“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203426562 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Лайф Медифарм 2015“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
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Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Ларида ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове за 
2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ларида“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200738101 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Ларида“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, 
складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; 
заложна дейност; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, 
ресторантьорство. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Лиафарм ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лиафарм“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 103917222 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Лиафарм“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия с лекарствени средства и консумативи, внос и износ, реекспорт и търговия 
с различни по вид стоки и продукти, покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, 
производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба, комисионна, 
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и 
посредничество, заложна дейност, превозна дейност, ресторантьорство, 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност, сделки с 
интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка.  
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 Лидерфарм 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лидерфарм 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943293 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Лидерфарм 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Лита 9904 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Лита 9904“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 147220100 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Лита 9904“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти (след получаване на 
разрешение). Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Луковит Фарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Луковит Фарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200176452 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Луковит Фарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Макситрейд 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203167476 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Макситрейд 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
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дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Максифарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Максифарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165856 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Максифарма“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Максихелт ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Максихелт“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203165913 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Максихелт“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност и услуги; 
сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от 
управителя Веска Спасова Марешка.  

 Маримекс 2003 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Маримекс 2003“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103800692 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Маримекс 2003“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговско проучване, представяне и посредничество при 
покупко-продажби, замяна и отдаване под наем на движимо и недвижимо 
имущество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; 
водене на абонаментни кампании, реклама и извършване на абонамент за местни и 
чуждестранни печатни издания; организиране на награждаване след жребий, на 
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абонати на печатни издания и на притежатели на билети за вход; организиране на 
промоции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни 
лица; търговия със стоки в първоначален или преработен вид; ресторантьорски, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или 
други услуги; транспортна дейност; проектиране, строителство, ремонтни и 
монтажни дейности; сделки с носители на авторски, патенти и лицензионни права. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Марицатрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Марицатрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101495 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Марицатрейд“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медидор ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медидор“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200861495 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Медидор“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Медикотрейд Бургас ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
Бургас“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201462677 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд Бургас“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
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Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикотрейд Варна ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201533900 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд Варна“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикотрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101239 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медикотрейд“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
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Марешка.  

 Медикотрейд София ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикотрейд 
София“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201326830 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Медикотрейд София“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медикус Трейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медикус Трейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202538875 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медикус Трейд“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Медисофт 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медисофт 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943247 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Медисофт 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
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дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Медистар България ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медистар 
България“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200785026 и капитал 
5000 лв. Останалите съдружници в капитала на „Медистар България“ ООД са 
Светлана Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 
лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други 
вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и 
чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка. 

 Медистор ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медистор“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 202980861 и капитал 500 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Медистор“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% 
в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 
10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Медишоп ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Медишоп“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 202587064 и капитал 500 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Медишоп“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% 
в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 
10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
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туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 М-Трейд 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „М-Трейд 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070434 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „М-Трейд 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 МЦ Младост Варна ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 2 000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „МЦ Младост 
Варна“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103873562 и капитал 5000 
лв. Останалите съдружници в капитала на „МЦ Младост Варна“ ООД, Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2 000 лв., 
Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 
лв. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализираната 
извънболнична помощ и търговски сделки за нуждите на извършваните от лечебното 
заведение медицински дейности и за обслужването на пациентите съгласно чл. 3, ал. 
4 от Закона за лечебните заведения; оказване на спешна и неотложна помощ при 
инциденти на водни басейни и плажове с подвижен реанимационен екип и 
реаномобил. Дружеството се представлява от управителите Кирил Върбанов Лозанов 
и Веска Спасова Марешка заедно и поотделно. 

 Нова Мед 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Нова Мед 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070212 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Нова Мед 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
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програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Нова Трейд 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Нова Трейд 2014“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202949905 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Нова Трейд 2014“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; 
превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Плевенфарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Плевенфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200157402 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Плевенфарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Пловдивтрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Пловдивтрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201041233 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Пловдивтрейд“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  
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 Пловдивфарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Пловдивфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 148148312 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Пловдивфарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти; покупка на 
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен 
вид в страната и чужбина; всякакъв вид търговска дейност; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Разградфарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Разградфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 116555588 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Разградфарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи, 
внос и износ, реекспорт и търговия (след съответно разрешение), покупка на стоки 
или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в 
страната и чужбина, производство на промишлени и селскостопански стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско 
представителство и посредничество, заложна дейност, превозна дейност, 
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейност, предоставяне на 
други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка.  

 Сити ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове за 
1250 лева, равняващи се на 25 % от капитала. „Сити“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 103657365 и капитал 5000 лв. Другият съдружник в 
капитала на „Сити“ ООД е Светлана Александровна Марешка, която притежава 75% 
в размер на дял от 3750 лв. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване 
на рекламна дейност под различни форми чрез всички информационни средства; 
медиапланиране; предпечатна подготовка и изготвяне на печатни материали, 
издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; търговски проучвания; 
организиране на промоции, представителство, посредничество и агентство на местни 
и чуждестранни лица; консултативна дейност и други незабранени от закона 
дейности. Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни 
и други отчети по реда на Закона за счетоводството; осъществяване на дейности в 
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областта на общественото хранене и развлекателната дейност (експлоатация на 
барове, ресторанти, дискотеки и други подобни заведения); покупка на стоки и други 
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. 
Дружеството се представлява от управителите Теменуга Пенчева Върбанова и Дора 
Стоянова Христова  заедно и поотделно.   

 Сливентрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Сливентрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201041361 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Сливентрейд“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Софимакс ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софимакс“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200582435 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Софимакс“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, обработен или 
преработен вид в страната и чужбина, спедиционна, складова, лизингова дейност; 
търговско представителство и посредничество; заложна дейност; превозна дейност; 
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, 
издателски, печатарски, консултантски, маркетингови дейности и услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя 
Веска Спасова Марешка. 

 Софитрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софитрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201057134 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Софитрейд“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
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която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Софифарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Софифарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 103924971 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Софифарма“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Служба трудова медицина към МЦ Младост Варна ЕООД, гр. Варна - Веска Спасова 
Марешка притежава непряко участие в размер на 40% чрез едноличния собственик 
на капитала „Медицински център Младост Варна“ ООД, с ЕИК 103873562. „Служба 
трудова медицина към МЦ Младост Варна“ ЕООД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 200143281 и капитал 5000 лв. Предметът на дейност на дружеството 
е организиране и осъществяване на функциите и дейности като служба по трудова 
медицина по Закона за здравословни и безопасни условия на труда след съответната 
специална регистрация; обучение на комитет по условия на труд (КУТ) и група по 
условия на труд на предприятия (ГУТ). Дружеството се представлява от управителя 
Красен Колев Матев. 

 Теофарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Теофарма“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 200143178 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Теофарма“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
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осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Тракия-ТД ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Тракия-ТД“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200169194 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Тракия-ТД“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Трейдмедикал 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Трейдмедикал 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203166374 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Трейдмедикал 2014“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Трейднет Варна ЕООД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава 100% от 
капитала на дружеството. „Трейднет Варна“ ЕООД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 201310580 и капитал 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба; 
ресторантьорство; експлоатация на барове и клубове. Дружеството се представлява 
от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Трейднет София ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Трейднет София“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201587136 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Трейднет София“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина 
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Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Тримотрейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Тримотрейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201101157 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Тримотрейд“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингови дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка.  

 Троянфарма ООД, гр. Троян – Веска Спасова Марешка притежава непряко участие, 
чрез 40 % от капитала. „Троянфарма“ ООД е регистрирано в търговския регистър с 
ЕИК 110542178 и капитал 5000 лева. Съдружници в капитала на „Троянфарма“ ООД 
са „Варнафарма-М“ ООД, ЕИК 103789484, което притежава 90% в размер на дял от 
4500 лева и Светлана Александровна Марешка, която притежава 10% в размер на 
дял от 500 лева от капитала. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
дребно с лекарствени средства и консумативи; производство и търговия с 
промишлени и не промишлени стоки; услуги за бита; транспортна, спедиционна, 
складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; 
хотелиерство; туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, 
издателска, печатарска и консултантска дейност; маркетингови услуги; сделки с 
интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба. Дружеството се представлява от управителя Светлана Александровна 
Марешка. 

 Търновофарма 1 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Търновофарма 1“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200762173 и капитал 5000 лв. Останалите 
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съдружници в капитала на „Търновофарма 1“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински 
изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и 
износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Търновофарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Търновофарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200257930 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Търновофарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Ултрафарм ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Ултрафарм“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202943382 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Ултрафарм“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фарма Юнайтед 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фарма Юнайтед 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203166099 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Фарма Юнайтед 2014“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
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Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейност и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фармавекс ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармавекс“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200454332 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармавекс“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване на търговия на дребно с лекарствени продукти. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармасвят ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармасвят“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202979097 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармасвят“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка.  

 Фармаси Трейд ООД, гр. Варна -  Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармаси Трейд“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203668206 и капитал 500 лева. 
Останалите съдружници в капитала на „Фармаси Трейд“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 118 
 

строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 

 Фарматика ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фарматика“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200231817 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фарматика“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фарматрейдинг 2014 ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фарматрейдинг 
2014“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 203070205 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Фарматрейдинг 2014“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармахолд ЕООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка е едноличен собственик на 
капитала. „Фармахолд“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201113412 
и капитала 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е внос, износ, реекспор и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговски представителство и 
посредничество; придобиване, управление и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; комисионна и складова дейност, както и всякаква друга 
дейност, незабранена със закон. Дружеството се представлява от управителя Веска 
Спасова Марешка.  

 Фармедия ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармедия“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 201020919 и капитал 5000 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Фармедия“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 
10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която 
притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни 
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добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и 
търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 
обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и 
посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармексперт ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармексперт“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586539 и капитал 500 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Фармексперт“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който 
притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, 
която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, 
хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, 
реекспорт и търговия; търговско представителство и посредничество; превозна 
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, 
импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова дейности и 
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се 
представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Фармнет АД, гр. Варна – Веска Спасова Марешка притежава пряко участие чрез 
9926000 обикновени поименни акции с право на глас, равняващи се на 40 % от 
капитала. „Фармнет“ АД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202513217 и 
капитал 24 815 000 лв. Останалите акционери на „Фармнет“ АД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% - т.е. 9926000 обикновени поименни 
акции с право на глас, Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% - т.е. 
2 481 500 обикновени поименни акции с право на глас, и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% - т.е. 2 481 500 обикновени поименни акции с право 
на глас. Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с лекарствени 
продукти след издаване на разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата; 
внос и износ, реекспорт и търговия; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството се представлява от 
изпълнителния директор Веска Спасова Марешка. 

 Фармтайм ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, дялове 
за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтайм“ ООД е регистрирано в 
търговския регистър с ЕИК 203165863 и капитал 500 лв. Останалите съдружници в 
капитала на „Фармтайм“ ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 
40% в размер на дял от 200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% 
в размер на дял от 50 лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 
10% в размер на дял от 50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на 
дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, 
козметични и санитарно-хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 120 
 

търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейност и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Фармтрейд България ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтрейд 
България“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201234353 и капитал 500 
лв. Останалите съдружници в капитала на „Фармтрейд България“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Фармтрейд София ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко 
участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Фармтрейд София“ 
ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 201303575 и капитал 500 лв. 
Останалите съдружници в капитала на „Фармтрейд София“ ООД са Светлана 
Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 200 лв., Веселин 
Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 лв., и 
Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 50 лв. 
Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти, 
медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни 
средства; внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел 
продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; 
търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, 
печатарска, консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална 
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова 
Марешка. 

 Хасковофарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Хасковофарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200064599 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Хасковофарма“ ООД са Светлана Александровна 
Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов 
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Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина 
Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на 
дейност на дружеството е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени 
продукти. Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Хигия ЕАД, гр. Ихтиман – Веска Спасова Марешка притежава непряко участие чрез 
100 % от капитала на дружеството. „Хигия“ ЕАД е регистрирано в търговския 
регистър с ЕИК 824133892 и капитал 31050000 лв. Едноличен собственик на капитала 
е „Фармахолд“ EOOД, ЕИК 201113412. Предметът на дейност на дружеството е 
търговия, внос и износ, приготовление и производство на лекарства, вътрешно-
търговска и външно-търговска дейност, посредническа дейност и дейност на 
търговско представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни търговци в 
страната и чужбина, маркетинг, бартерни сделки, вътрешни и международна 
спедиция /без пощенски пратки/ и транспорт, сделки с интелектуална собственост, 
превоз на хора и товари в страната и чужбина, складова, комисионна и лизингова 
дейност. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Веска Спасова 
Марешка.  

 Шуменфарма ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава пряко участие, 
дялове за 2000 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Шуменфарма“ ООД е 
регистрирано в търговския регистър с ЕИК 127597503 и капитал 5000 лв. Останалите 
съдружници в капитала на „Шуменфарма“ ООД са Светлана Александровна Марешка, 
която притежава 40% в размер на дял от 2000 лв., Веселин Веселинов Марешки, 
който притежава 10% в размер на дял от 500 лв., и Александрина Веселинова 
Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 500 лв. Предметът на дейност на 
дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти и консумативи; внос и 
износ, реекспорт и търговия с различни по вид стоки в първоначален, обработен или 
преработен вид; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; заложна дейност; превозна дейност; 
ресторантьорство; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова 
дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

 Юнивърсал Медикал Трейд ООД, гр. Варна - Веска Спасова Марешка притежава 
пряко участие, дялове за 200 лева, равняващи се на 40 % от капитала. „Юнивърсал 
Медикал Трейд“ ООД е регистрирано в търговския регистър с ЕИК 202586852 и 
капитал 500 лв. Останалите съдружници в капитала на „Юнивърсал Медикал Трейд“ 
ООД са Светлана Александровна Марешка, която притежава 40% в размер на дял от 
200 лв., Веселин Веселинов Марешки, който притежава 10% в размер на дял от 50 
лв., и Александрина Веселинова Марешка, която притежава 10% в размер на дял от 
50 лв. Предметът на дейност на дружеството е търговия на дребно с лекарствени 
продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства; внос и износ, реекспорт и търговия; търговско представителство 
и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, 
информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, 
маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, 
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. 
Дружеството се представлява от управителя Веска Спасова Марешка. 

Участие като прокурист, управител или член на съвети в други дружества или 
кооперации 

 Адапта Мед ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Ай Ви Фарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Аквафарм 2015 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Аксаковофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Алфа Хелт ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Алфамедика 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Алфафарм 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Белвекс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Варнамед 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Варнафарма-М ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството. 

 Вилиойл 2015 ООД, гр. Варна - управител и представляващ дружеството. 

 Вивафарм 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Витамед ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 ВМ Експрес 2015 ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството. 

 ВМ Имоти 2015 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 ВМ Ойл ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 ВМ Петролеум ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 ВМ Хотел ООД, гр. София – управител и представляващ дружеството.  

 Габровофарма 1 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Геосфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Диджител ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Димирафарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Добричфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Дочевафарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Евро медикал 2015 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Експерт Медикал ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Експресфарма 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Кракра Перник ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Лайф Медифарм 2015 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Ларида ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 123 
 

 Лиафарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Лидерфарм 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Лита 9904 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Луковит Фарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Макситрейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Максифрма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Максихелт ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Маримекс 2003 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Марицатрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медидор ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Медикотрейд Бургас ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медикотрейд Варна ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медикотрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медикотрейд София ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медикус Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медисофт 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медистар България ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Медистор ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Медишоп ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 М-Трейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 МЦ Младост Варна ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Нова Мед 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Нова Трейд 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Плевенфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Пловдивтрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Пловдивфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Разградфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Сливентрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Софимакс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Софитрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Софифарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Теофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Тракия-ТД ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 
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 Трейдмедикал 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Трейднет Варна ЕООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Трейднет София ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Тримотрейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Търновофарма 1 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Търновофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Ултрафарм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Фарма Юнайтед 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството.  

 Фармавекс ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармасвят ООД, гр. – управител и представляващ дружеството.  

 Фармаси Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фарматика ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фарматрейдинг 2014 ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармахолд ЕООД, гр. Варна - управител и представляващ дружеството. 

 Фармедия ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармексперт ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармнет АД, гр. Варна – изпълнителен директор и представляващ дружеството. 

 Фармтайм ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармтрейд България ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Фармтрейд София ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Хасковофарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Хигия ЕАД, гр. Ихтиман – изпълнителен директор.  

 Шуменфарма ООД, гр. Варна – управител и представляващ дружеството. 

 Юнивърсал Медикал Трейд ООД, гр. Варна – управител и представляващ 
дружеството. 

 
4) Геновева Славова Нецова – Заместник - председател на СД на „Фармхолд” АД, не 
притежава пряко или непряко участие в капитала и/или не участва в управителните 
органи на други търговски дружества.  

2. ХАРАКТЕРЪТ НА ВСЯКАКВИ ФАМИЛНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ЕМИТЕНТА 
Светлана Александровна Марешка, председател на СД, и Веска Спасова Марешка, 
изпълнителен директор на „Фармхолд“ АД, са роднини по сватовство от първа степен.  
Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка - учредители на 
Емитента, са съпруг и съпруга. Веска Спасова Марешка и Веселин Найденов Марешки са 
роднини по права линия от първа степен. Няма други фамилни връзки между 
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физическите лица, настоящи членове на Съвета на директорите и учредителите на 
Емитента. 

3. УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ И ЗНАНИЯ  

3.1. СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРЕШКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „ФАРМХОЛД” АД 

1. Образование Степен: Висше  

Период:  1984-1988 г. 
Специалност:  „Счетоводна отчетност и анализ на стопанска 

дейност” 

Учебно заведение:  Московски кооперативен институт на Центросъюза  в 
СССР 

2. Релевантна 
професионална 
дейност 

2.1. Дейност като член на управителни органи на търговски дружества 

Период: 1994 г. до началото на месец май 2015 г.    

Светлана Марешка заема позиции в управителните органи на голям брой 
български търговски дружества18 – управител на дружества с ограничена 
отговорност, съответно член на Съвета на директорите, включително 
изпълнителен директор, на акционерни дружества. След началото на 
месец май 2015 г. и до сега Светлана Марешка ограничава участията си в 
управителните органи само до няколко дружества.  

Отговорности: Като член на управителните органи на посочените 
дружества Светлана Марешка отговаря за всички въпроси, свързани с 
тяхното управление и представителство пред трети лица, включително с 
органи на власт, договаряне и изграждане на бизнес правоотношения с 
партньори, спазването на приложимото законодателство предвид силно 
регулираната сфера на дейност на голяма част от дружествата. 
 

2.2. Дейност като собственик на капитала на търговски дружества  

Период: 1994 г. и до сега 

В периода от 1994 г. и до сега Светлана Марешка е собственик на 
дялове, съответно акции, в капитала, включително е едноличен 
собственик на капитала, на голям брой български търговски 
дружества19.  

Отговорности: В това си качество Светлана Марешка участва във 
формиране на всички стратегически решения на дружествата, които са от 
компетентността на общото събрание на съдружниците/акционерите, 
съответно на едноличния собственик.      

 

2.3. Счетоводна дейност  

Като част от счетоводния екип на дружество „Сити” ООД Светлана 
Марешка осъществява дейност по водене на счетоводството на търговски 
дружества. 

                                                 
18 Участията за последните 5 години преди датата на Проспекта са посочени в Раздел XIV, т. 1.1 
„Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента“ от Регистрационния документ; 
19 Участията за последните 5 години преди датата на Проспекта са посочени в Раздел XIV, т. 1.1 
„Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента“ от Регистрационния документ.  
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Отговорности: Светлана Марешка участва в избора на приложимите 
счетоводни стандарти, провеждане на счетоводната политика, 
комуникация с одитори и финансиращи институции и т.н. 

3.2. ВЕСКА СПАСОВА МАРЕШКА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД НА „ФАРМХОЛД” 
АД 
 

1. Образование Степен: Средно специално: Техник 

Период:  1966 - 1970 г. 

Учебно заведение:  Техникум по облекло гр. Варна 

2. Релевантна 
професионална 
дейност 

2.1. Дейност като член на управителни органи на търговски дружества 

Период: 2001 г. и до сега    

Веска Марешка заема позиции в управителните органи на голям брой 
български търговски дружества20 – управител на дружества с 
ограничена отговорност, съответно член на Съвета на директорите, 
включително изпълнителен директор, на акционерни дружества. 
След началото на месец май 2015 г. се увеличава броят на дружествата, 
в които Веска Марешка участва в управителните органи.  

Отговорности: Като член на управителните органи на търговски 
дружества Веска Марешка отговаря за всички въпроси, свързани с 
тяхното управление и представителство пред трети лица, включително с 
органи на власт, договаряне и изграждане на бизнес правоотношения с 
партньори, спазването на приложимото законодателство предвид силно 
регулираната сфера на дейност на голяма част от дружествата. 

 

2.2. Дейност като собственик на капитала на търговски дружества  

Период: 2003 г. и до сега    

Веска Марешка е собственик на дялове, съответно акции, в 
капитала, включително е едноличен собственик на капитала, на 
голям брой български търговски дружества21. След началото на месец 
май 2015 г. се увеличава броят на дружествата, в които Веска Марешка 
участва в капитала.  

Отговорности: В това си качество Веска Марешка участва във 
формиране на всички стратегически решения на дружествата, които са 
от компетентността на общото събрание на съдружниците/акционерите, 
съответно на едноличния собственик.      
 

 

                                                 
20 Участията за последните 5 години преди датата на Проспекта са посочени в Раздел XIV, т. 1.1 
„Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента“ от Регистрационния документ. 
21 Участията за последните 5 години преди датата на Проспекта са посочени в Раздел XIV, т. 1.1 
„Дейности, извършвани извън емитента от значение за емитента“ от Регистрационния документ. 
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3.3. ГЕНОВЕВА СЛАВОВА НЕЦОВА – ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „ФАРМХОЛД” АД 
 

1. Образование Степен: Магистър 

Период:  2008 - 2009 

Специалност:  Търговски бизнес 
Учебно заведение:  Икономически университет Варна 
Степен: Бакалавър 
Период:  2004 - 2008 
Специалност:  Икономика на търговията 
Учебно заведение:  Икономически университет Варна 

2. Релевантна 
професионална 
дейност 

Геновева Нецова не е участвала в управителни органи, нито в капитала 
на търговски дружества. В периода 2008 – 2009 г. тя е член на 
гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) 
„Би енд Джи”, БУЛСТАТ 175525568. 

В периода до 2015 г. Геновева Нецова е работила по трудов договор на 
позиции, в които е развивала мениджърски умения.  

През февруари 2015 г. Геновева Нецова се присъедини към екипа на 
„Фармхолд” АД на позиция член на Съвета на директорите. Функцията на 
Геновева Нецова е да бъде независим член на Съвета на директорите.  

 

3.6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ НА ЕМИТЕНТА 
Освен физическите лица, членове на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД, няма 
други лица на висша ръководна позиция, чиито опит, знания и дейност да са от 
значение за управлението на стопанската дейност на емитента и съответно не са налице 
лица, за които да се доказва осъществяване на дейност извън емитента, която е от 
съществено значение за дейността на емитента.  

4. ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА И СЪДРУЖИЯ, В КОИТО НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ 
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БИЛ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ 
НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ СЪДРУЖНИК, ПО КОЕТО И ДА Е ВРЕМЕ ПРЕЗ ПРЕДИШНИТЕ ПЕТ 
ГОДИНИ, ПОСОЧВАЙКИ ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН ИЛИ НЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, 
УПРАВИТЕЛНИ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ИЛИ Е СЪДРУЖНИК.  

1) Светлана Александровна Марешка – председател на съвета на директорите на 
„Фармхолд” АД  

Освен изложените по – горе в параграф „Дейности, извършвани извън емитента и от 
значение за емитента” участия на Светлана Александровна Марешка няма други 
значителни по отношение на този емитент участия в капитала и няма прекратени 
участия в капитала или в административните, надзорните или управителните органи на 
други дружества през последните 5 години. 

2) Веска Спасова Марешка – изпълнителен директор на „Фармхолд” АД  

Освен изложените по – горе в параграф „Дейности, извършвани извън емитента и от 
значение за емитента” участия на Веска Спасова Марешка няма други значителни по 
отношение на този емитент участия в капитала и няма прекратени участия в капитала 
или в административните, надзорните или управителните органи на други дружества 
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през последните 5 години. 

3) Геновева Славова Нецова – заместник председател и член на СД на „Фармхолд” 
АД, не притежава пряко или непряко участие в капитала и/или не участва в 
управителните органи на други търговски дружества, както и няма прекратени участия в 
капитала или в административните, надзорните или управителните органи на други 
дружества през последните 5 години. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЖДАНИЯ И САНКЦИИ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Никой от членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД не е осъждан за 
измама за последните пет години. На членовете на Съвета на директорите на емитента 
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания 
през последните 5 години във връзка с дейността им.  

6. ПОДРОБНОСТИ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ ОТ СИНДИК ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ, С 
КОИТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ Е БИЛО СВЪРЗАНО ЛИЦЕ, ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Никой от членовете на Съвета на директорите на емитента „Фармхолд” АД през 
последните пет години преди изготвянето на настоящия регистрационен документ не е 
бил член на управителните или надзорни органи, неограничено отговорен съдружник 
или лице, заемащо ръководна функция в дружество, спрямо което е открито 
производство по обявяване в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност 
дружество, дружество управлявано от синдик или прекратено с ликвидация дружество. 

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите на емитента не е открито 
производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявяван в несъстоятелност. 

7. ПОДРОБНОСТИ ЗА ВСЯКАКВО ОФИЦИАЛНО ПУБЛИЧНО ИНКРИМИНИРАНЕ И/ИЛИ САНКЦИИ 
НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ЗАКОНОВИ ИЛИ РЕГУЛАТОРНИ 
ОРГАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИ) И ДАЛИ ТОВА ЛИЦЕ Е БИЛО 
НЯКОГА ЛИШАВАНО ОТ СЪДА ОТ ПРАВОТО ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, 
УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ДАДЕН ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА 
ДЛЪЖНОСТИ В РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА НЯКОЙ ЕМИТЕНТ, 
НАЙ-МАЛКО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ. 

Спрямо никой от членовете на Съвета на директорите на емитента не са налагани 
санкции от регулаторни органи, никой от членовете на Съвета на директорите не е 
лишаван от правото да заема управителни или ръководни функции в емитент за 
последните пет години, преди изготвянето на настоящия регистрационен документ. 

8. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И 
НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, 
ЧЛЕНОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ  

Във връзка с предоставените заеми към свързани лица, подробно описани в раздел XIX. 
Транзакции със свързани лица, е възможно да възникне конфликт на интереси между 
задълженията на Светлана Александровна Марешка и Веска Спасова Марешка като 
членове на съвета директорите на „Фармхолд” АД и техните лични интереси или други 
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задължения към посочените по-долу свързани лица, където същите са собственици в 
капитала и/или участват в управлението на дружеството, както следва:  

o Димирафарма ООД – Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Търновофарма ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Фарматика ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от капитала, 
Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е негов 
управител; 

o Шуменфарма ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от капитала, 
Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е негов 
управител; 

o Черневафарма ЕООД - Светлана Александровна Марешка притежава 100% от 
капитала на дружеството и е негов управител; 

o Разградфарма ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от капитала, 
Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е негов 
управител; 

o Габровофарма 1 ООД Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Кракра Перник ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Търновофарма 1 ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Дочевафарма ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от капитала, 
Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е негов 
управител; 

o Аксаковофарма ООД - Светлана Александровна Марешка притежава 40% от 
капитала, Веска Спасова Марешка притежава 40% от капитала на дружеството и е 
негов управител; 

o Троянфарма ООД  - Светлана Александровна Марешка притежава пряко участие 10 
% от капитала и непряко чрез „Варнафарма М“ ООД 40% от капитала, Веска 
Спасова Марешка притежава непряко 40% чрез „Варнафарма М“ ООД. Светлана 
Александровна Марешка е управител на дружеството. 

Потенциалният конфликт на интереси е избегнат с оглед факта, че условията по 
предоставените заеми са пазарни и не са налице преференциални условия по тях.  

Посочените по-горе лица, членове на Съвета на директорите на „Фармхолд” АД, 
заявяват, че освен посочения потенциален конфликт на интереси, не е налице: 

 Потенциален конфликт на интереси между задълженията на членовете на Съвета на 
директорите към дружеството на емитента и техния личен интерес или други 
задължения; 

 Споразумения между основните акционери, клиенти и други лица, въз основа на 
което някой от членовете на Съвета на директорите на емитента е избран за член 
на СД; 
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 Ограничения, приети от членовете на Съвета на директорите относно 
разпореждането с притежаваните от тях акции на емитента в рамките на определен 
период; 

 Не са налице договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, 
доставчици и други, в съответствие с които което и да е лице по т. 1 е избрано за 
член на административен или управителен орган; 

 Не са налице ограничения, приети от лицата, посочени в т. 1 за разпореждането в 
определен период с техните авоари в ценни книжа на емитента. 

XV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОСЛЕДНАТА ФИНАНСОВА 
ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 

1. РАЗМЕРЪТ НА ИЗПЛАТЕНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВА НЕПРЕДВИДЕНА 
ИЛИ ОТСРОЧЕНА КОМПЕНСАЦИЯ) И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ЕМИТЕНТА И ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ 
ФУНКЦИИ. 
От регистрацията на „Фармхолд“ АД след преобразуване чрез промяна на правната 
форма на „Фармхолд“ ООД и прекратяването без ликвидация, вписано в Търговския 
регистър на дата 19.02.2015 г., Съветът на директорите e в състав: 

 Веселин Найденов Марешки – Председател на Съвета на директорите 

 Геновева Славова Нецова – Заместник - председател на Съвета на директорите  

 Светлана Александровна Марешка – изпълнителен директор и член на Съвета на 
директорите 

На 18.05.2015 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър е вписана промяна 
в Съвета на директорите като е освободен Веселин Найденов Марешки и на негово 
място е избрана Веска Спасова Марешка, с което считано от същата дата Съветът на 
директорите е в състав както следва: 

 Светлана Александровна Марешка – председател на Съвета на директорите 

 Веска Спасова Марешка - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите 

 Геновева Славова Нецова – заместник – председател на Съвета на директорите   

Преди вписване на преобразуването по партидата на дружеството, „Фармхолд“ ООД се 
управлява от управителя Светлана Александровна Марешка.  
 
През 2015 г. законният представител на дружеството (при „Фармхолд“ ООД това е 
управителят, а при „Фармхолд“ АД – изпълнителният директор) е получавал 
възнаграждение в размер на 100 лева на месец. Изплатените възнаграждения през 2015 
г. от страна на дружеството „Фармхолд“ ООД (преди датата на преобразуването) и 
„Фармхолд“ АД (след датата на преобразуването) са общо в размер 1,200 лв. През 2016 
г. възнаграждението запазва размера си от 100 лева месечно, като за периода 
01.01.2016 – 30.11.2016 г. общият размер на изплатеното възнаграждение е 1100 лева, а 
за цялата 2016 г. този общ размер е 1200 лева. Възнаграждения в полза на 
неизпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството не се дължат и не 
се заплащат.   

Възнагражденията в полса на изпълнителния директор са изплатени, като своевременно 
са внесени всички дължими данъци. Извън посочените възнаграждения, членовете на 
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Съвета на директорите на дружеството за последната финансова година – 2016 г., не са 
получавали други парични и/или непарични стимули и компенсации под каквато и да е 
форма от Емитента. 

Към момента на изготвяне на настоящия документ няма изплатени от Емитента и/или 
негови дъщерни дружества непредвидени или отсрочени компенсации, както и 
обезщетения в натура, дадени на управителя, преди преобразуването на дружеството 
или след преобразуването му, съответно на членовете на Съвета на директорите на 
„Фармхолд“ АД. 

Не се предвиждат непредвидени или отсрочени компенсации или обезщетения в натура 
за членовете на Съвета на директорите, дадени от Емитента за услуги във връзка с 
изпълняваните от тях функции по отношение на Емитента. 

В Емитента няма заделени или начислявани суми за предоставяне на пенсии, 
компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения.  

Съгласно чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК възнагражденията и тантиемите на всички членове на 
Съвета на директорите на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, 
задължително се определят от общото събрание. 

2. ОБЩИТЕ СУМИ ЗАДЕЛЯНИ ИЛИ НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕНСИИ, ДРУГИ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ 
ЗА ДРУГИ ПОДОБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Към момента „Фармхолд” АД няма предвидени, заделени или начислени суми за 
предоставяне на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни 
обезщетения.  

„Фармхолд” АД няма обособен фонд, в който да се натрупват средства за обезщетения 
и компенсации. При възникване на подобни задължения за изплащане Емитентът 
спазва изискванията на Кодекса на труда, като за начисляване на съответните суми се 
използват средства, заделени от основната дейност за съответния период. 

Не са заделяни суми за обезщетения при пенсиониране на физически лица от състава 
на Съвета на директорите на Емитента, както и на физически лица, представители на 
членове на Съвета на директорите на Емитента.  

 XVI. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 

1. ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАТИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 
ЕМИТЕНТА 

Мандатът на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 38, ал. 1 от Устава на 
„Фармхолд” АД е пет години. Съветът на директорите е избран на извънредно общото 
събрание, проведено на 18.11.2014 г. Съгласно решението на това Общо събрание и 
данните в Търговския регистър към Агенция по вписванията, мандатът на настоящия 
Съвет на директорите е определен на 5 години, считано от датата на вписване на този 
състав на Съвета на директорите по партидата на дружеството в Търговския регистър. 
Вписването в търговския регистър на Светлана Александровна Марешка и Геновева 
Славова Нецова като членове на Съвета на директорите е от дата 19.02.2015 г., предвид 
което мандатът им изтича на 19.02.2020 г. Веска Спасова Марешка е вписана в 
търговския регистър като член на настоящия Съвет на директорите на 18.05.2015 г., 
предвид което съгласно Устава на дружеството нейният мандат ще изтече на 18.05.2020 
г. Няма предвидени различни мандати за отделните членове на СД. Членовете на СД 
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могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

Период, през който лицата, членове на настоящия Съвет на директорите на „Фармхолд“ 
АД, заемат тази длъжност: 

Лицата, членове на настоящия Съвет на директорите на „Фармхолд“ АД – Веска Спасова 
Марешка, Светлана Александровна Марешка и Геновева Славова Нецова, заемат 
съответната длъжност в СД на „Фармхолд“ АД както следва: 

 Светлана Александровна Марешка е член на СД на „Фармхолд“ АД от 19.02.2015 г., 
включително към настоящия момент; 

 Геновева Славова Нецова е член на СД на „Фармхолд“ АД от 19.02.2015 г., 
включително към настоящия момент; 

 Веска Спасова Марешка е член на СД на „Фармхолд“ АД от 18.05.2015 г., 
включително към настоящия момент. 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДОГОВОРИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕМИТЕНТА 

ОТНОСНО ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ИЛИ КОМПЕНСАЦИИТЕ, КОИТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 

ДИРЕКТОРИТЕ БИХА ПОЛУЧИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕЗИ ДОГОВОРИ ИЛИ ПОДХОДЯЩО 

ИЗЯВЛЕНИЕ В ОБРАТЕН СМИСЪЛ  

Договорите на членовете на Съвета на директорите с Емитента, включително договорът 
за управление на изпълнителния директор, не предвиждат изплащането на обезщетения 
или компенсации при прекратяването им. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМЕНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА И РЕЗЮМЕ ЗА МАНДАТА, ПО КОЙТО 
ФУНКЦИОНИРА КОМИСИЯТА 

При действието на предходния Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) (отменен 
ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, 
бяха задължени да формират одитен комитет. Съгласно дефиницията на §1, т. 22 от 
допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, такива предприятия са и 
предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на 
регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз.  
 
За да се съобрази навременно с изискванията на ЗНФО (отменен) в случай, че придобие 
качеството на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, „Фармхолд“ АД 
формира одитен комитет. В изпълнение на законовата възможност, предоставена от чл. 
40ж ЗНФО (отменен), на 27.03.2015 г. Общото събрание на акционерите на „Фармхолд” 
АД единодушно прие решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета 
на директорите на Дружеството в състав Светлана Александровна Марешка, Веска 
Спасова Марешка и Геновева Славова Нецова.  
 
С новоприетия ЗНФО, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., са въведени нови 
изисквания във връзка с одитните комитети при предприятията от обществен интерес. 
Остава в сила горецитираната разпоредба на §1, т. 22 от допълнителните разпоредби на 
Закона за счетоводството, съгласно която „Фармхолд“ АД ще придобие качеството на 
предприятие от обществен интерес, ако акциите му бъдат допуснати до търговия на 
регулиран пазар. Съгласно новия ЗНФО, в този случай Дружеството ще бъде задължено 
да формира одитен комитет, отговарящ на новите изисквания.  
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Съгласно § 8 от допълнителните разпоредби на действащия ЗНФО,  предприятията от 
обществен интерес имат 6-месечен срок от влизането в сила на закона да се съобразят с 
новите правила относно одитните комитети. В рамките на посочения срок  „Фармхолд“ 
АД ще предприеме всички необходими действия да избере одитен комитет и да 
определи правила за дейността му, отговарящи изцяло на изискванията, въведени с 
новия ЗНФО. 
 
Съгласно изискванията на новия ЗНФО, общото събрание на Дружеството следва да 
избере за членове на одитния комитет лица, които  притежават образователно-
квалификационна степен „магистър“, както и познания в областта, в която работи 
предприятието, като поне едно от тях следва да има не по-малко от 5 години 
професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Мнозинството от 
членовете на одитния комитет следва да бъдат външни за и независими от 
предприятието лица. За председател на одитния комитет следва да бъде избран един от 
независимите му членове.  

4. ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ ИЛИ НЕ НА РЕЖИМА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТРАНА 
НА ЕМИТЕНТА В СВОЯТА СТРАНА ПО РЕГИСТРАЦИЯ. ПРИЧИНИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ  

Съветът на директорите на „Фармхолд” АД инкорпорира в управлението на 
дружеството програма за прилагане на международно признати стандарти за добро 
корпоративно управление. 

Програмата предвижда осъществяване на редица инициативи в няколко основни 
направления, изпълнението на които е подчинено на следните основни приоритетни 
цели:  

 Стабилно и устойчиво развитие на компанията; 

 Поддържане на високи стандарти на фирмено управление и подобряване на бизнес 
средата в интерес на акционерите на компанията и заинтересованите лица; 

 Поддържане на ефективна комуникация с акционери и контрагенти във връзка с 
управлението и дейността на „Фармхолд“ АД, отчитането на обществения интерес и 
разкриването на информация; 

 Изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между 
заинтересованите лица. 

XVII. ЗАЕТИ ЛИЦА 

1. БРОЯТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В КРАЯ НА ПЕРИОДА ИЛИ СРЕДНИЯТ БРОЙ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА 
ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДАТАТА 
НА ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА  

В следващата таблица е представена обобщена информация за броя заети лица във 
„Фармхолд” АД за периода 2013-2015 г. 

Заети лица 2013 2014 2015 

Списъчен състав към края на 
съответната година  

1 бр. 1 бр.  1 бр.  

За периода 01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. броят заети лица във „Фармхолд“ АД е 1.  
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Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар 
на акциите на „Фармхолд ” АД е назначен един изпълнителен директор по договор за 
управление и контрол. Към датата на проспекта не са назначени лица на трудов договор 
с Дружеството.  

В изпълнение на чл.116г от ЗППЦК Съветът на директорите на „Фармхолд ” АД има 
намерение да назначи по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който да 
отговаря на изискванията на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК и не е член на Съвета на 
директорите на „Фармхолд” АД, след като Дружеството придобие статут на публично 
дружество по смисъла на ЗППЦК. 

Към момента на изготвянето на проспекта за допускане до търговия на акции не 
съществуват договорености за участие на служителите в капитала на „Фармхолд ” АД. 
Характерът на дейността на емитента не предполага наемането на значителен брой 
служители на временни договори. 

По отношение на назначения изпълнителен директор не е налице друга информация 
относно него, подлежаща на оповестяване съгласно изискванията на т. 14.1 от 
Приложение № 1 към Регламент ЕО № 809/2004. 

2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО. 
АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ И СТОКОВИ ОПЦИИ  

Съгласно акционерна книга на дружеството издадена към 12.01.2017 г. членовете на 
Съвета на директорите притежават следните акции: 
 
Веска Спасова Марешка – 796,000 бр. акции 
Светлана Александровна Марешка – 796,000 бр. акции  
Геновева Славова Нецова – не притежава 

Към момента на изготвяне на настоящия проспект дружеството не е предоставяло опции 
върху неговите акции в полза на членовете на Съвета на Директорите. Няма постигнати 
договорености за участие на служителите в капитала на Дружеството, включително чрез 
издаване на акции, опции или други сделки с ценни книжа на Дружеството. 

Към момента на изготвяне на настоящия проспект не съществуват опции за акции на 
емитента. 

3. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КАПИТАЛА 
НА ЕМИТЕНТА 

Не съществуват постигнати договорености за участие на служителите в капитала на 
емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на 
емитента. 

  

XVIII. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ 

1. ИМЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ЧЛЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ 
ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ, КОЕТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА 
ИЛИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО 
НА ЕМИТЕНТА, ЗАЕДНО С РАЗМЕРА НА УЧАСТИЕТО НА ВСЯКО ТАКОВА ЛИЦЕ 
Към момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ има две лица, 
различни от членовете на Съвета на директорите на „Фармхолд” АД, които пряко или 
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косвено имат участие в капитала на емитента или акции с право на глас, които 
подлежат на оповестяване според националното законодателство на емитента. 

Съгласно книгата на акционерите на дружеството към 12.01.2017 г. четири физически 
лица притежават над 5 (пет) на сто от акциите с право на глас: 

 Веска Спасова Марешка, член на СД на емитентта, притежава 796,000 (седемстотин 
деветдесет и шест хиляди) бр. акции, равняващи се на 40% от капитала, 

 Светлана Александровна Марешка, член на СД на емитента, притежава 796,000 
(седемстотин деветдесет и шест хиляди) бр. акции, равняващи се на 40% от 
капитала, 

 Веселин Веселинов Марешки, който не е член на СД на емитента, притежава 199,000 
(сто деветдесет и девет хиляди) бр. акции, равняващи се на 10% от капитала и  

 Александрина Веселинова Марешка, която не е член на СД на емитента, притежава 
199,000 (сто деветдесет и девет хиляди) бр. акции, равняващи се на 10% от 
капитала. 

Основният капитал на дружеството е 1,990,000 лева, изцяло записан и внесен, разделен 
на 1,990,000 обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на 
глас и с номинал 1 лев всяка от тях.  

Няма юридически лица, които пряко или непряко притежават над 5 (пет) на сто от 
акциите с право на глас на „Фармхолд” АД. 

Към момента на изготвяне на настоящия регистрационен документ няма други лица, 
които пряко или косвено имат участие в капитала на емитента или акции с право на 
глас, които подлежат на оповестяване според националното законодателство на 
емитента. 

2. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ СА НАЛИЦЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРАВАТА НА ГЛАС НА ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ В 
ЕМИТЕНТА 
Всяка от притежаваните акции от капитала на „Фармхолд” АД дава право на 1 глас в 
Общото събрание на емитента. 

Акциите от капитала на „Фармхолд” АД са разпределени както следва: 

1) Светлана Александровна Марешка – председател на СД притежава 796,000 
(седемстотин деветдесет и шест хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с 
право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 40% от 
капитала. 

2) Веска Спасова Марешка – изпълнителен директор и член на СД притежава 796,000 
(седемстотин деветдесет и шест хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с 
право на един глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 40% от 
капитала. 

3) Веселин Веселинов Марешки - притежава 199,000 (сто деветдесет и девет 
хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална 
стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 10% от капитала. 

4) Александрина Веселинова Марешка - притежава 199,000 (сто деветдесет и девет 
хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална 
стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 10% от капитала. 
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Акционерите в дружеството нямат различни права на глас. Никой от акционерите в 
емитента не притежава право на глас различно от това на всички останали акционери 
на дружеството. 

Дружеството, съгласно устава си, може да издава обикновени, поименни, безналични, 
непривилегировани, свободно прехвърлими акции с право на глас, даващи равни права 
на притежателите си.  

Съгласно Устава на дружеството, всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на 
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 
Допълнителни права по акциите са: право на всеки акционер при увеличение на 
капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди 
увеличението; право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от 
компетентността на ОСА; право на информация, в това число и правото на 
предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и 
свободното им получаване при поискване. 

3. ПОСОЧВАНЕ ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО Е ПРИТЕЖАВАН ИЛИ КОНТРОЛИРАН И 
ОТ КОГО И ЕСТЕСТВОТО НА ТОЗИ КОНТРОЛ, КАКТО И МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЪВЕДЕНИ, ЗА ДА НЕ 
СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПОДОБЕН КОНТРОЛ.  

По смисъла на § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
контрол е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 
или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице. 

3.1. Физически лица, упражняващи контрол над „Фармхолд” АД: 

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ няма физически лица, 
които да притежават над 50 на сто от капитала на „Фармхолд” АД и да упражняват 
контрол върху Емитента по смисъла на § 1, т. 14, б. „а” от Закона за публично 
предлагане на ценни книжа. 

Следва да се има предвид, че всички акционерите в капитала на „Фармхолд“ АД са 
свързани лица по смисъла на § 1, т. 13, б. „г“ от ДР на Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа, а именно: роднини по права линия от първа степен са Светлана 
Александровна Марешка от една страна и Веселин Веселинов Марешки и Александрина 
Веселинова Марешка, от друга страна. Роднини по права линия от втора степен са Веска 
Спасова Марешка от една страна и Веселин Веселинов Марешки и Александрина 
Веселинова Марешка, от друга страна. Роднини по съребрена линия от втора степен са 
Веселин Веселинов Марешки и Александрина Веселинова Марешка. Роднини по 
сватовство са Светлана Александровна Марешка и Веска Спасова Марешка. 

Липсва упражняван контрол от страна на акционерите поотделно или съвместно върху 
емитента по смисъла на § 1, т. 14, б. „б” и „в“ от ДР на ЗППЦК. Предвид свързаността на 
акционерите и с оглед създаването на прозрачност относно наличието или липсата на 
контрол от страна на акционерите поотделно или съвместно върху емитента по смисъла 
на § 1, т. 14, б. „б” и „в“ от ДР на ЗППЦК, емитентът възнамерява да разработи правила 
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за номиниране и разглеждане на кандидатури, както и обективни критерии, на които да 
отговарят членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет и т.н. 

3.2. Юридическите лица, упражняващи контрол над „Фармхолд” АД: 

Към датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ няма юридически лица, 
които да притежават над 50 на сто от капитала на „Фармхолд” АД и да упражняват 
контрол върху Емитента по смисъла на § 1, т. 14, б. „а” от Закона за публично 
предлагане на ценни книжа. 

4. ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ, ИЗВЕСТНИ НА ЕМИТЕНТА, ДЕЙСТВИЕТО НА 
КОИТО МОЖЕ НА НЯКОЯ СЛЕДВАЩА ДАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА 
На „Фармхолд” АД не му е известно наличието на договорености относно последваща 
промяна в контрола на Дружеството. 

XIX. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

1. ДЕФИНИЦИЯ  

Съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица, 
приет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 
година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета, „Сделки между 
свързани лица”, са налице, когато едната страна по сделката контролира другата страна 
по сделката или може да упражнява значително влияние върху вземането на финансови 
решения и решения относно текущата дейност от другата страна. 

До момента „Фармхолд” АД не е: 

  сключвало сделки, които са необичайни по вид и условия; 

  не е получавало предложения за сключване на такива сделки; 

Към датата на изготвяне на Регистрационния документ на членовете на Съвета на 
директорите не са им известни настоящи или бъдещи сделки, по отношение на които 
могат да бъдат признати за свързани лица. 

Според този Стандарт дадено лице се счита за свързано лице, когато: 

(а) директно или индиректно, чрез един или повече посредници, лицето: 

(i) контролира или е контролирано, или е под общия контрол на предприятието 
(последното включва предприятия майки, дъщерни предприятия и съдърщерни 
предприятия); 

(ii) има дял в предприятието, което му дава възможност да упражнява значително 
влияние над предприятието; или 

(iii) упражнява общ контрол над предприятието; 

(б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно дефиницията в МСС 28 Инвестиции в 
асоциирани предприятия ) на предприятието; 

(в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ съдружник 
(вж. МСС 31 Дялове в съвместни предприятия); 

(г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или неговото 
предприятие майка; 

(д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в а) или г) 
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по-горе; 

(е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или 
значително повлияно от лицето, посочено в г) или д), или притежаващо значителни 
правомощия за гласуване в това предприятие, пряко или непряко; 

(ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители на 
предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието. 

2. ЕСТЕСТВО И ОБХВАТ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

„Фармхолд” АД няма предприятие – майка и участия в дъщерни дружества. Предвид 
гореизложената дефиниция за свързаност, е налице свързаност на основание букви „г” и 
„д” по - горе, съгласно дефиницията на МСС 24 като свързаните лица, с които 
дружеството има сделки и салда към датата на регистрационния документ, са посочени 
по-долу. 
 
Сключените сделки със свързани лица към датата на изготвяне на настоящия 
регистрационен документ (20.01.2017 г.) са както следва: 
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№ 

Заeмо
дател 

Заемо 
Получа 

тел 

Дата на 
договор

а за 
заем 

Раз 
мер 

лева 
 

Дата на 
послед 

ния 
анекс  

Дата на 
погася 
ване 

Год. 
лихв.

% 

Салдо (главница и лихви) 
лева 

Към  
30.11.2016 

към 
20.01.2017 

1 Фарм- 
холд 
АД 

Аксаково 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 224 500,07 226 444,52 
 

2 Фарм 
холд 
АД 

Габрово 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

3 Фарм 
холд 
АД 

Димира 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

4 Фарм 
холд 
АД 

Дочева 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 0,00 0 

5 Фарм 
холд 
АД 

Кракра 
Перник 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 225 666,74 227 611,19 
 

6 Фарм 
холд 
АД 

Разград 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

7 Фарм 
холд 
АД 

Троян 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

8 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

99 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 79 729,64 80 400,47 
 

9 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 218 666,72 220 611,17 
 

10 Фарм 
холд 
АД 

Фарма 
тика 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 219 833,39 221 777,84 
 

11 Фарм 
холд 
АД 

Чернева 
фарма 
ЕООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

12 Фарм 
холд 
АД 

Шумен 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 209 333,36 211 277,81 
 

        1 999 000 
  

 Общо: 2 099 063,34  2 117 234,21 

 
 
Описаните заеми са необезпечени и са предоставени на база сключени договори за заем 
на 11.12.2013 г. с всяко от посочените лица.  
На 06.10.2014 г. към всички договори са подписани анекси по отношение на годишната 
лихва, която се събира (7% годишно), тъй като до момента тя е начислявана само за 
данъчни цели, съобразно предвиденото в договорите. 
На 02.12.2015 г. към всички договори са подписани анекси, по силата на които крайният 
срок за връщане на заема е определен на 11.12.2017 г.  
На 04.07.2016 г. към всички договори са подписани анекси, по силата на които всички 
лихви, които произтичат от съответния договор за заем и не са платени към датата на 
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анекса, включително лихвите, които ще бъдат начислени след датата на анекса, следва 
да бъдат платени на 11.12.2017 г. 
 
Няма наложени ограничения върху дългосрочните вземания на дружеството, заложени 
като обезпечение по задължения или по други причини. 

3. СУМАТА ИЛИ ПРОЦЕНТЪТ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТРАНЗАКЦИИТЕ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
ОТ ОБОРОТА НА ЕМИТЕНТА 

Съобразно представената по-горе информация за транзакциите между свързани лица, в 
следващата таблица е направено обобщение за сумата и процентът, който 
представляват транзакциите от оборота на Емитента. 

 

Годишни данни* 

2013 г. 2014 г. 

Транзакции 
към момента 
на сключване 
на договорите 

за заем 
(11.12.2013) 

Приходи от 
дейността 
към  31.12. 

2013 г. 
(в лв.) 

Дял от 
съответния 
оборот на 
емитента 

 

Размер на 
транзакциите 

между 
свързани 
лица (към 

31.12.2014 г.) 

Приходи от 
дейността към 

31.12. 
2014 г. 
(в лв.) 

Дял от съответ 
ния оборот на 

емитен 
та 
 

1 999 000 
лева 

0  
лева 

неприложимо 
 

1 999 000 
лева 

34 000  
лева 58.79 пъти 

 
Годишни данни* Междинни данни** 

2015 г. Период 01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. 

Размер на 
транзакциите 

между 
свързани 
лица (към 
31.12.2015 

г.)  

Приходи от 
дейността 
към  31.12. 

2015 г. 
(в лв.) 

Дял от съответ 
ния оборот 
на емитента 

Текущ 
размер на 

транзакциите 
между 

свързани 
лица (към 

30.11.2016 г.) 

Приходи от 
дейността към  
30.11.2016 г. (в 

лв.) 

Дял от 
съответния 
оборот на 
емитента 

1 980 755,27  
лева 115 000 17,22 пъти 

2 099 063,34 
лева 

120 000 
лева 

17,49 пъти 

* Годишните данни са от одитираните годишни финансови отчети на „Фармхолд“ ООД за 
2013 и 2014 г. (преди преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма, 
вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.), както и от одитирания годишен 
финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г. (след преобразуването).  

** Междинните данни са от междинен финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 30.11.2016 
г. 

 

Видно от представените данни, сумата на транзакциите между свързани лица (по салдо 
главница и лихви, към 30.11.2016 г.), съотнесени към оборота на дружеството по данни 
от цитирания междинен отчет към същата дата са 17,49 пъти. 

Транзакциите между „Фармхолд” АД и свързаните дружества имат обичаен характер. 
Дружеството счита, че сделките са сключени при пазарни условия. 
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XX. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И 
ЗАГУБИ 

1. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

„Фармхолд” АД представя в приложение одитиран индивидуален годишен финансов 
отчет към 31.12.2015 г. на „Фармхолд“ ООД (преобразуващо се дружество), съставен по 
Международните счетоводни стандарти, включващ: 

 Отчет за  финансовото състояние; 

 Отчет за всеобхватния доход; 

 Отчет за паричните потоци; 

 Отчет за собствения капитал; 

 Справка за оповестяване на счетоводната политика и пояснения към финансовия 
отчет; 

 Одиторски доклад към одитирания годишен финансов отчет; 

 Доклад за дейността през съответния период; 

 Вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през отчетния 
период; 

 Декларации от отговорните в рамките на емитента лица. 

„Фармхолд“ АД представя в приложение и одитираните и преработени по стандартите 
на МСС годишни индивидуални отчети на „Фармхолд“ ООД за 2013 г. и 2014 г. (преди 
преобразуването на дружеството чрез промяна на правната му форма, вписано в 
Търговския регистър на 19.02.2015 г.) и на „Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г. (след 
преобразуването на дружеството чрез промяна на правната му форма), съдържащи 
изискуемите части, придружени с одиторски доклад. 

2. ПРОФОРМА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
С оглед осъщественото преобразуване на правната форма на дружеството от ООД в 
АД, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г., Дружеството „Фармхолд“ АД 
подготви проформа финансова информация, обобщаваща финансовата информация за 
„Фармхолд“ ООД в периода 01.01.2015 г. - 18.02.2015 г., финансовата информация за 
„Фармхолд“ АД в периода 19.02.2015 г. до 30.11.2015 г., както и финансовата 
информация на „Фармхолд“ АД в периода 01.01.2016 г. до 30.11.2016 г. 

Представената по-долу проформа финансова информация е подготвена съгласно 
изискванията на ПРИЛОЖЕНИЕ II – Градивен елемент, обхващащ проформа финансова 
информация от РЕГЛАМЕНТ (EО) № 809/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година 

Описание на транзакцията: Универсално правоприемство – промяна на 
правната форма. „Фармхолд“ ООД се преобразува във „Фармхолд“ АД, 
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 19.02.2015 г. 
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Цел: Настоящата проформа финансова информация се изготвя за илюстративни цели и 
разглежда хипотетична ситуация и се подготвя за целите на разработвания проспект 
за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на „Фармхолд“ АД 

Забележка: Настоящата проформа финансова информация не представлява 
действителната финансова позиция или резултати на дружеството. 

Период: Настоящата проформа финансова информация обхваща периода 01.01.2016 – 
30.11.2016 г., който представлява най-скорошният междинен период, за който са 
представени междинни отчети (подходяща некоригирана информация) за „Фармхолд“ 
АД; 

Настоящата проформа финансова информация, съдържа следните елементи, 
представени в таблична форма: 

1) Проформа Отчет за финансовото състояние; 
2) Проформа Отчет за всеобхватния доход; 
3) Проформа Отчет за паричните потоци 

Източници при подготовка на настоящата проформа финансова информация са:  

- Междинен финансов отчет на „Фармхолд“ ООД (преобразуващо се дружество) 
за периода 01.01.2015 г. – 18.02.2015 г.; 

- Междинен финансов отчет на „Фармхолд“ АД (правоприемник) за периода 
19.02.2015 г. – 30.11.2015 г.  

- Междинен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за периода 01.01.2016 г. – 
30.11.2016 г. 

Настоящата проформа финансова информация е подготвена в съответствие 
със счетоводните политики, приети от емитента в неговите последни 
финансови отчети (използвани като основен източник на информация за 
подготовката на настоящата проформа финансова информация). 

С оглед на спецификите на осъществената „транзакция“ – универсално правоприемство 
– преобразуване на правната форма, в настоящата проформа финансова информация 
не е приложимо осъществяването на проформа корекции.  
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Съгласно изискванията, към проспекта е приложен доклад от независим счетоводител. 

1) Проформа Отчет за всеобхватния доход 

 

 
 
 

Фармхолд АД     
за периода от        
01 януари до 
30 ноември 
2016 год.

Фармхолд ООД     
за периода от        
01 януари до  
18 февруари 

2015 год.

Фармхолд АД 
за периода от 
19 февруари 

до 30 
ноември 
2015 год.

Профор
ма 

корекции

Проформа 
финансова 

информация 
за периода от           
01 януари до 
30 ноември 
2015 год.

Други доходи 8
Разходи за външни услуги                        (7)                          (4)                      (9)                    (13)
Разходи за персонала                        (1)                      (1)                      (1)
Печалба (загуба) от оперативна 
дейност                                                      (4)                    (10)                                     (14)
Финансови приходи 120                         18                    104 122

Финансови (разходи)/приходи, нетно 120                         18                    104 122

Печалба преди данъчно облагане                      120                         14                      94                                     108 
Печалба за периода                      120                         14                      94                                     108 
Разходи за данъци                        (1)
Общо всеобхватен доход за периода                      119                         14                      94                                     108 

Друг всеобхватен доход:
Друг всеобхватен доход за периода

Общо всеобхватен доход за периода                      119                         14                      94                                     108 

Доходи на акция 0,06 0,01 0,05 0,06

 07 декември 2016 год.

Ръководител:
                      Веска Марешка

Съставител:
                      "Сити" ООД
                      Дора Христова
                      Управител

Сума (хил. лв.)

ПРОФОРМА финансова информация - Отчет за всеобхватния доход
на Фармхолд АД

за периода от 01 януари до 30 ноември 2016 год.
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2) Проформа Отчет за финансовото състояние 

 

3) Проформа Отчет за паричните потоци 

Фармхолд АД 
към 

30.11.2016

Фармхолд ООД 
към 

18.02.2015

Фармхолд АД 
към 

31.12.2015

Профор
ма 

корекции

Проформа 
финансова 

информация 
към 

31.12.2015
АКТИВИ

Нетекущи активи
Дългосрочни вземания от свързани лица                 1,869                1,869 
Отсрочени данъчни активи 1 1

                                           1,870                1,870 
Текущи активи
Краткосрочна част на дългосрочните 
вземания от свързани лица 2,099                                    112                   112 
Краткосрочни вземания от свързани лица                   2,022 
Търговски и други вземания 5                          6 1 1

Парични средства и парични еквиваленти 34                          6 128 128

                 2,138                   2,034                    241                   241 

ОБЩО АКТИВИ                  2,138                   2,034                 2,111                2,111 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
Регистриран капитал                  1,990                   2,000                 1,990                1,990 
Резерви 10 1 1
Натрупана печалба 129                        20 109 109
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ                  2,129                   2,020                 2,100                                 2,100 

ПАСИВИ

Текущи задължения
Задължения към свързани лица 3
Търговски и други задължения 2                          2 
Данъчни задължения 4                        12 11 11

                        9                        14                      11                                      11 
ОБЩО ПАСИВИ                         9                        14                      11                                      11 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И 
ПАСИВИ                  2,138                   2,034                 2,111                                 2,111 

 07 декември 2016 год.

Ръководител:
                      Веска Марешка

Съставител:
                      "Сити" ООД
                      Дора Христова
                      Управител

Сума (хил. лв.)

ПРОФ ОРМА финансова информация - Отчет за финансовото състояние
на Ф армхолд АД

 към 30 ноември 2016 год.
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Наименование на паричните потоци

Фармхолд АД     
за периода от        
01 януари до 
30 ноември 
2016 год.

Фармхолд ООД     
за периода от        
01 януари до  
18 февруари 

2015 год.

Фармхолд АД 
за периода от 
19 февруари 

до 30 
ноември 2015 

год.

Профор
ма 

корекции

Проформа 
финансова 

информация 
за периода от           
01 януари до 
30 ноември 
2015 год.

Парични потоци от оперативна дейност

Плащания на доставчици и други кредитори                 (8)                  (3)              (12) (15)               
Плащания, свързани с персонала                 (1)                (1) (1)                
Платени данъци върху печалбата               (11)              (12) (12)               
Нетни парични потоци използвани в
оперативна дейност               (20)                  (3)              (25)                             (28)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Получени лихви по заеми 9                48 48                
Възстановени предоставени заеми                    5              100 105              
Нетни парични потоци от инвестиционна
дейност                  9                    5              148                             153 

Парични потоци от финансова дейност

Платени дивиденти               (83)
Нетни парични потоци използвани във
финансова дейност               (83)                                                                            

Нетно (намаление)/увеличение на
наличностите през периода               (94)                    2              123                             125 

Парични средства и парични еквиваленти в
началото на периода 128                    4                  6 *                   4 

Парични средства и парични еквиваленти в
края на периода                 34                    6              129                129 

 07 декември 2016 год.

Ръководител:

                      Веска Марешка

Съставител:

                      "Сити" ООД

                      Дора Христова

                      Управител

 *Сумата от 6 хил. лв. представлява наличните парични средства във "Фармхолд" ООД към датата на 
преобразуване (19 февруари 2015 г.). Същите са отразени в отчета за паричните потоци на правоприемника 

"Фармхолд" АД  на реда "Парични потоци в резултат на преобразуване".

ПРОФОРМА финансова информация - Отчет за паричните потоци
на Фармхолд АД

за периода от 01 януари до 30 ноември 2016 год.

Сума (хил. лв.)
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3. КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Към момента на изготвяне на настоящия документ дружеството няма участия в други 
предприятия и съответно не съставя консолидирани финансови отчети. 

4. ОДИТИРАНА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
Дружеството представя в приложение одиторските доклади към годишните финансови 
отчети на индивидуална база на „Фармхолд“ ООД за периода 2013 – 2014 г. 
включително (преди преобразуването на дружеството чрез промяна на правната 
форма, вписано в Търговския регистър на 19.02.2015 г.), както и към годишния 
финансов отчет на индивидуална база на „Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г. (след 
преобразуване на Дружеството чрез промяна на правната форма). 

5. МЕЖДИННА И ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

„Фармхолд“ АД представя междинен финансов отчет към 30.11.2016 г. След 
придобиване на публичен статут дружеството ще изготвя междинни финансови отчети 
на всяко тримесечие. 

Всички финансови отчети на дружеството ще бъдат достъпни в електронен вариант на 
сайтa на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg, на сайта на Българска Фондова 
Борса – www.bse-sofia.bg, както и в офиса на емитента гр. Варна, 9020, район Младост, 
бул. „Република“, сграда на Медицински център „Младост Варна“. 

6. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ 

Дивиденти по обикновените акции на дружеството се разпределят по решение на 
Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите. Такова 
решение Общото събрание може да приеме само ако е приело годишния счетоводен 
отчет, проверен от експерт-счетоводител. На разпределение в края на всяка 
финансова година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци 
и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Дивиденти се 
изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната 
година, чистата стойност на имуществото (разликата между стойността на правата и 
задълженията на дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите и 
лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на 
дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да 
образува по закон или устав. Плащанията се извършват до размера на печалбата за 
съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд 
„Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона 
или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и 
отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да 
образува по закон или устав. 

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. „Фармхолд” АД е 
длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок 
три месеца от провеждането му. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. 
Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да 
упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което 
правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството. 

Уставът на „Фармхолд” АД не предвижда ограничения за разпределянето на дивидент. 
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На извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 03 
октомври 2016 г.  е взето решение за разпределяне на дивиденти в размер на 90 
хил.лв.  

В бъдеще размерът на изплащаните от Емитента дивиденти ще зависи от финансовото 
състояние на същия, от възможността му да акумулира финансови ресурси, от обема на 
печалбата, която подлежи на разпределение, както и от цялостния имидж на 
дружеството на пазара на производство на лекарствени продукти след придобиване на 
таргета. Емитентът ще следва дивидентна политика, при която ще се стреми да 
постигне баланс между размера на изплащаните дивиденти и потенциала за бъдещо 
развитие на дружеството с оглед възможността за последващо реинвестиране на част 
от чистата печалба и постигането на икономически растеж. Емитентът ще избягва 
провеждането на непоследвателна политика, при която се изплащат дивиденти с 
големи различия в размерите през различните години. 

7. РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ ЗА ВСЯКА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, 
ОБХВАНАТ ОТ КОРИГИРАНАТА ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО БРОЯТ НА 

АКЦИИТЕ ПРИ ЕМИТЕНТА Е ПРОМЕНЕН, ЗА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНИМ  

На извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 03 
октомври 2016 г.  е взето решение за разпределяне на дивиденти в размер на 90 
хил.лв.  

8. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Емитентът „Фармхолд“ АД не е страна по висящи съдебни, административни или 
арбитражни производства, които имат или могат да имат съществено влияние върху 
финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност, включително за 
последните 12 месеца преди датата на съставяне на този проспект. Към датата на 
настоящия проспект на дружеството не са му известни факти и обстоятелства, поради 
които за емитента да съществува опасност от бъдещи съдебни или други производства. 

Към датата на изготвяне на този документ няма решения или предявени искания за 
прекратяване и обявяване в ликвидация или несъстоятелност на емитента. 

9. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО И ТЪРГОВСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ЕМИТЕНТА, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГОДИШЕН ИЛИ 

МЕЖДИНЕН) 

След изготвянето и оповестяването на годишния финансов отчет на дружеството към 
31.12.2014 г. най-съществената промяна в търговското състояние на дружеството е 
промяната в правноорганизационната му форма. „Фармхолд” АД е регистрирано в 
Търговския регистър на 19.02.2015 г. след преобразуване чрез промяна на правната 
форма на „Фармхолд“ ООД, което е прекратено без ликвидация и заличено от 
Търговския регистър, считано от същата дата. Преобразуването е на основание взето 
решение от извънредно общо събрание на съдружниците от 18.11.2014 г., с което 
дружеството одобрява план за преобразуване от дружество с ограничена отговорност 
чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 и сл. от ТЗ в акционерно 
дружество. Съгласно решението на съдружниците преобразуващото се дружество се 
прекратява без ликвидация в резултат на преобразуването, като цялото имущество на 
преобразуващото се дружество, преминава към новоучреденото дружество, което е 
негов универсален правоприемник. 
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След датата на оповестяване на годишния финансов отчет на дружеството към 
31.12.2014 г., както и след изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството 
към 31.12.2015 г., няма настъпили съществени промени във финансовото състояние на 
емитента. Емитентът няма информация и за настъпването на такива обстоятелства за в 
бъдеще.  

10. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Дружеството не е извършвало до момента дейност извън границите на Република 
България. 

XXI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ДАННИ ЗА КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА.  

1.1 РАЗМЕР НА ЕМИТИРАНИЯ КАПИТАЛ 

Към датата на последния изготвен отчет за финансовото състояние (Междинен отчет 
към 30.11.2016 г. на „Фармхолд“ АД): 

 Размерът на капитала на емитента е 1,990,000 (един милион деветстотин и 
деветдесет хиляди) лв.; 

 Броят акции на емитента е 1,990,000 (един милион деветстотин и деветдесет 
хиляди) броя акции; 

 Номиналната стойност на акциите е 1 лв. всяка; 

 Брой на емитираните и напълно изплатени акции – 1,990,000 (един милион 
деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции; 

 Брой на акциите в обръщение в началото и в края на годината - 1,990,000 (един 
милион деветстотин и деветдесет хиляди) броя акции; 

След преобразуване на дружеството от дружество с ограничена отговорност в 
акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, 
както и към датата на изготвяне на настоящия проспект броят на акциите, както и 
броят на всички акции в обръщение е 1,990,000 (един милион деветстотин и 
деветдесет хиляди) броя, и капиталът на Емитента е в размер на 1,990,000 (един 
милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева. 

 Информация дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с 
активи, различни от парични средства, в рамките на периода, обхванат от 
историческата информация: 

Няма капитал на „Фармхолд” АД, който да е заплатен с активи, различни от парични 
средства в рамките на периода, обхванат от историческата информация за емитента. 

1.2 АКЦИИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАПИТАЛ. 
Няма акции, които не представляват капитал. 

1.3 БРОЙ, СЧЕТОВОДНА СТОЙНОСТ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА, 
ДЪРЖАНИ ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА САМИЯ ЕМИТЕНТ ИЛИ ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ЕМИТЕНТА 
„Фармхолд” АД не притежава собствени акции. 
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1.4 СУМАТА НА ВСЯКАКВИ КОНВЕРТИРУЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБМЕНЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ 
ЦЕННИ КНИЖА С ВАРАНТИ, С УКАЗВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА 
КОНВЕРТИРАНЕ, ОБМЯНА ИЛИ ПОДПИСКА. 

Към датата на изготвяне на настоящия документ „Фармхолд” АД не е издавал 
конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с издадени 
върху тях варанти или други опции. 

1.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ВСЯКАКВИ ПРАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И/ИЛИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УСТАВЕН, НО НЕЕМИТИРАН КАПИТАЛ ИЛИ НАЧИНАНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
КАПИТАЛА 
Към настоящия момент няма взето решение за увеличаване на капитала на „Фармхолд” 
АД, но съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите може да инициира 
увеличение на капитала с до 10,000,000 лв. до 5 (пет) години, считано от датата на 
обявяване на действащия Устав в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
наведнъж или на части чрез издаването на нови акции. 

„Фармхолд” АД не е издавало права за придобиване и не е поемало задължения по 
отношение на разрешен уставен, но неемитиран капитал. 

1.6 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ КАПИТАЛ НА КОЙТО И ДА Е ЧЛЕН НА ГРУПАТА, КОЙТО Е ПОД 
ОПЦИЯ ИЛИ Е ДОГОВОРЕНО УСЛОВНО ИЛИ БЕЗУСЛОВНО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ПОД ОПЦИЯ И 
ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА ТАКИВА ОПЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ 
ПОДОБНИ ОПЦИИ 

Нито едно лице от акционерите на дружеството или трето лице не притежава опции 
върху капитала на емитента. Няма лица, към които има поет ангажимент под условие 
или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза; няма опции, които са дадени 
или ще бъдат дадени на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа, на 
определен клас акции или на служители, съгласно план за стимулиране.  

1.7 ИСТОРИЯ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ 
ПРОМЕНИ, ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
„Фармхолд“ АД е регистрирано на 19.02.2015 г. след преобразуване чрез промяна на 
правната форма на „Фармхолд“ ООД, което е прекратено без ликвидация и заличено от 
Търговския регистър, считано от същата дата. Преобразуването е извършеното на 
основание решение на извънредно общо събрание на съдружниците от 18.11.2014 г., 
което одобрява план за преобразуване на дружеството. Капиталът на новоучреденото 
акционерно дружеството е решено да бъде в размер на 1,990,000 (един милион 
деветстотин и деветдесет хиляди)  лева, разпределени в 1,990,000 (един милион 
деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с 
право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Преобразуването на 
дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 
19.02.2015 г. с вписване № 20150219105321. Капиталът е разпределен между 
акционерите Веселин Найденов Марешки – 1,194,000 броя акции или 60% от капитала 
и Светлана Александровна Марешка – 796,000 броя акции или 40% от капитала. След 
което акциите на „Фармхолд“ АД са вписани като безналични в Централен депозитар 
АД като на емисията е присвоен ISIN код BG1100002150. 

На 27.03.2015 г. мажоритарният акционер Веселин Найденов Марешки прехвърля 
всички притежавани от него акции в капитала на „Фармхолд“ АД, както следва: на 
Веска Спасова Марешка - 796,000 (седемстотин деветдесет и шест хиляди) броя акции, 
с което тя става собственик на 40% от капитала на Емитента, на Веселин Веселинов 
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Марешки - 199,000 (сто деветдесет и девет хиляди) броя акции, с което той става 
собственик на 10% от капитала на Емитента и на Александрина Веселинова Марешка - 
199,000 (сто деветдесет и девет хиляди) броя акции, с което тя става собственик на 
10% от капитала на Емитента. Светлана Александровна Марешка остава акционер и 
продължава да притежава 796,000 броя акции или 40% от капитала на Емитента. 

Към датата на изготвяне на настоящия документ дружеството не е осъществявало 
други промени в акционерния си капитал. 

Дружеството не е издавало опции върху собствения капитал и не е поемало 
ангажименти за издаване на опции, под условие или безусловно, в полза на което и да 
е било лице. 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ЕМИТЕНТА 
Уставът на дружеството, приет с решение на извънредно общо събрание, проведено на 
18.11.2014 г., под условие, че дружеството придобие публичен статут, е съобразен с 
изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към тази дата и е обявен в 
Търговския регистър с вписване от 19.02.2015 г. В случай че някои разпоредби на 
Устава, приет под условие, противоречат на ЗППЦК и ТЗ, с предимство се прилагат 
законовите разпоредби, а при несъответствие между специалния закон (ЗППЦК) и 
общия закон (ТЗ), се прилага специалният – ЗППЦК.  

В устава на дружеството, приет под условие, че дружеството придобие публичен 
статут, не са предвидени ограничения относно прехвърлянето на акции на дружеството 
– те са свободно прехвърлими ценни книжа. 

2.1 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИТЕ НА ЕМИТЕНТА И КЪДЕ СЪЩИТЕ МОГАТ 
ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ В УСТАВА 

Съгласно чл. 4 от Устава на „Фармхолд” АД предметът на дейност на дружеството е: 
внос, износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в 
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско 
представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, 
консултантска, маркетингова дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост; 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или 
продажба. 

2.2 РЕЗЮМЕ НА ВСЯКАКВИ РАЗПОРЕДБИ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ 
ПРАВИЛНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, УПРАВИТЕЛНИТЕ И 
НАДЗОРНИ ОРГАНИ  

Всички разпоредби в Устава на „Фармхолд” АД относно членовете на СД на 
дружеството са съобразени с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК (с последното 
изменение публ. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.) и актовете по прилагането му. 

Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на дружеството са: 

 общо събрание на акционерите и 

 съвет на директорите 

Общото събрание се състои от всички акционери, притежатели на акции с право на 
глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на „Централен 
депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите 
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участват в Общото събрание лично (за ФЛ), чрез законния си представител (за ЮЛ) 
или чрез упълномощен представител, упълномощен с пълномощно, отговарящо на 
изискванията на ЗППЦК. Пълномощникът може да представлява повече от един 
акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по 
различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които 
представлява. 

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на 
общото събрание, пълномощното трябва да отговаря по форма и съдържание на 
изискванията на ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание, 
да е изрично и да има съдържание съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 
„Фармхолд” АД изпълнява изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК като Съветът на 
директорите за всяко конкретно свикано общо събрание на акционерите предоставя 
образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, 
ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след 
свикването му. Съгласно чл. 27, ал. 6, изр. последно от Устава на дружеството 
пълномощното за представителство на общото събрание на акционерите следва да 
бъде с нотариална заверка на подписа. Образецът на пълномощно се публикува в 
Търговския регистър заедно с поканата за свикване на общото събрание на 
акционерите. 

Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без 
право на глас, освен ако са акционери.  

В чл. 28 от Устава на „Фармхолд” АД е предвидена компетентността на Общото 
събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите: 

1. Изменя и допълва устава на Дружеството; 

2. Увеличава и намалява капитала; 

3. Преобразува и прекратява Дружество; 

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; 

5. Определя възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите 
съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част 
от печалбата на Дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното 
управление; 

6. Назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството; 

7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран 
одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд 
„Резервен" и за изплащане на дивидент; 

8. Решава издаването на облигации; 

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото 
събрание, освен в случаите на несъстоятелност; 

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите при спазване на 
правилата на чл. 116 в от ЗППЦК; 

11. Взема решения в случаите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; 

12. Избира одитен комитет на Дружеството, определя мандата и броя на членовете му. 
В случай че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, 
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при наличието на предпоставките на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов 
одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е 
изпълнителен директор; 

13. Приема решение за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на 
директорите и назначава представител за водене на процесите; 

14. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и 
устава. 

Съгласно чл. 29 от Устава на дружеството Общото събрание на дружеството се 
провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на 
първото полугодие след приключване на отчетната година. 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на дружеството Общото събрание се свиква от Съвета 
на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които 
повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на 
Дружеството при спазване на изискванията на Търговския закон. Съгласно чл. 223, ал. 
2 от ТЗ, ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на 
сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде 
проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо 
събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да 
свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, 
се установява пред съда с нотариално заверена декларация. 

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗППЦК акционери, които заедно или поотделно 
притежават поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат от окръжния съд 
свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо 
събрание по определен от тях дневен ред; или да искат включването на въпроси и да 
предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по 
реда на чл. 223а от Търговския закон.  

Общото събрание се свиква чрез покана. Съдържанието на поканата се определя 
съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и приложимите нормативни 
разпоредби. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК емитентът е длъжен да обяви поканата в 
Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от 
ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието. Съгласно чл. 115, ал. 5 на 
ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание, се изпращат в Комисията 
за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждане на събранието и се публикува 
на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й в търговския 
регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на 
страницата на публичното дружество в интернет, е идентична по съдържание с 
информацията, предоставена на обществеността чрез информационната агенция. 
Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото 
събрание включва информация относно броя на акциите и правата на глас в общото 
събрание, правото на акционерите да участват и да поставят въпроси на общото 
събрание, правото да включват въпроси в дневния ред, правилата за гласуване чрез 
пълномощник, образци на пълномощни, датата по чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, с указание, 
че само лицата, които са акционери към тази дата, имат право да участват и гласуват, 
място и начин на получаване на писмените материали за събранието и интернет 
страницата, на която е публикувана информацията за събранието. 
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Съгласно чл. 31, ал. 1 от Устава на „Фармхолд” АД писмените материали, свързани с 
дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на 
акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото 
събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, 
материалите за общото събрание, включват и данни за имената, постоянния адрес и 
професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и 
документите, определени в чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. Правилото се прилага и когато 
въпросът е включен в дневния ред и по реда на чл. 30, ал. 8  и 9 от Устава.  

Съгласно чл. 25, т. 2 от Устава на „Фармхолд” АД дружеството се управлява от Съвет 
на директорите, който съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава се състои най - малко от  3 
(три), но не повече от 9 (девет) лица. Членове на съвета на директорите могат да 
бъдат дееспособни физически или юридически лица. Юридическите лица се 
представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или 
пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица са солидарно и 
неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за 
задълженията, произтичащи от действията на техните представители. Съгласно чл. 38, 
ал. 1 и ал. 2 от устава членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 
(пет) години като могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Съвета 
могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са 
избрани. 
В чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от Устава са предвидени условията, на които трябва да отговарят 
лицата, включени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Не може да 
бъде член на Съвета на директорите лице, което към момента на избора е осъдено с 
влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или 
против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република 
България или в чужбина, освен ако е реабилитирано, както и лице, което е било член 
на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради 
несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за 
обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или е 
било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е 
било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона 
за запасите от нефт и нефтопродукти.   

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК и чл. 37, ал. 4 от Устава на 
дружеството най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да 
бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде: 

1. служител в публичното дружество; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание или е свързано с публичното дружество лице; 

3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 
дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното 
дружество. 

Съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава членовете на Съвета на директорите, които не са 
изпълнителни членове, имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски 
сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 
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както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества 
или кооперации, дори когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при 
спазване на изискванията по чл. 40, ал. 2 от Устава.   

Съветът на директорите управлява и представлява дружеството в съответствие с 
Устава на дружеството и изискванията на закона.  

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава Съветът на директорите може да приема решения, ако 
присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг 
член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един 
отсъстващ. Съгласно чл. 42, ал. 4 от Устава Съветът на директорите може да взема 
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за 
решението. 

Компетентността на Съвета на директорите е определена в чл. 41 от Устава на 
„Фармхолд” АД. Съгласно чл. 42, ал. 2 от Устава решенията на Съвета на директорите 
се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в Устава или закона е предвидено по – 
голямо мнозинство. В чл. 43 от Устава на дружеството е въведен особеният режим за 
сключване на сделки от публични дружества по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и забраната 
Съветът на директорите да сключва определени сделки без изрично овластяване за 
това от Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 43, ал. 1 от Устава, лицата, 
които управляват и представляват публично дружество, без да бъдат изрично 
овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да 
извършват сделки, в резултат на които: 

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като 
обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над: 

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; 

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват 
заинтересовани лица; 

2.  възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на 
обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към 
заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, 
буква "б"; 

3.  вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят 
стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани 
лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б"; 

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество 
или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност 
над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество; 

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други 
дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща 
стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна 
година е над стойността по т. 1, буква "а"; 
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6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, 
задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие; 

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно 
дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на 
активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на 
дружество. 

Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, според която 
сделките с участие на заинтересовани лица, извън посочените, подлежат на 
предварително одобрение от Съвета на директорите на Емитента. 

Съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е въведен особен режим и по отношение 
сключването на някои сделки от дъщерните на публични компании дружества. Лицата, 
които управляват и представляват непублично дружество, което е дъщерно на 
публично дружество, включително лицата, представители на юридическо лице, което е 
член на управителния орган на такова дружество, без предварително одобрение от 
управителния орган на публичното дружество не могат да извършват сделки, в 
резултат на които дъщерното дружество: 

1. прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма 
дълготрайни активи, както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала 
на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на 
обща стойност над: 

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество; 

б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките 
участват заинтересовани лица; 

2. участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или 
извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над 
праговете по т. 1. 

Съгласно чл. 116б, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК членовете на управителния орган на 
публичното дружество са длъжни да упражняват текущ контрол за спазване 
изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при осъществяване дейността 
на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение 
първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на 
относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички 
сключени сделки по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им; 

Съгласно чл. 40, ал.1 от Устава членовете на Съвета на директорите имат еднакви 
права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду 
им и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях 
(изпълнителните членове). В чл. 39 от Устава е предвидено, че дружеството се 
представлява от един или повече изпълнителни членове на Съвета на директорите 
(Изпълнителен/ни директор/и). Имената на лицата, овластени да представляват 
дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят  
съгласие с нотариално заверени подписи. 

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Устава в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на 
обявяване на Устава в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, Съветът на 
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директорите е овластен да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството 
до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез 
издаване на нови акции. Съветът на директорите е овластен да определи с решение 
всички условия и реда за извършване на увеличението на капитала, както и да 
извърши всички правни и фактически действия във връзка със законосъобразното му 
осъществяване, включително но не само да определи емисионна стойност на акциите, 
да избере инвестиционен посредник, да отрази промяната в размера на капитала и 
броя акции в Устава при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство. 
Настоящият Устав на дружеството е приет с решение на общо събрание, проведено на 
18.11.2014 г. Уставът е обявен в Търговския регистър с вписване от 19.02.2015 г. 
Съгласно чл. 38, ал. 5 от Устава член на Съвета на директорите може да поиска да 
бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок 
до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за 
вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи 
това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това 
обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго 
лице. 

Съгласно чл. 46 от Устава членовете на Съвета на директорите дават гаранция за 
своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 
тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За 
внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилагат 
разпоредбите на чл. 116в, ал. 2-7 от ЗППЦК. Членовете на Съвета на директорите 
отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Общото 
събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при 
наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 
година, приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите, и междинен 
финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на 
месеца, предхождащ месеца, в който е публикувана поканата за свикване на общото 
събрание. 

2.3 ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВСЕКИ 
КЛАС СЪЩЕСТВУВАЩИ АКЦИИ. 
Съгласно чл. 1, ал. 4 от Устава, приет под условие, че КФН потвърди настоящия 
проспект за допускане до регулиран пазар на емисията акции, „Фармхолд” АД е 
публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от ЗППЦК, и като такова, следва да е 
вписано във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за 
финансов надзор. 

Съгласно чл. 5 от Устава, капиталът на дружеството е в размер на 1,990,000 (един 
милион деветстотин и деветдесет хиляди) лева и е записан изцяло. Съгласно 
предвиденото в чл. 6 от Устава капиталът е разпределен на 1,990,000 (един милион 
деветстотин и деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с 
право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. 

Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно 
прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, 
давани от всяка друга акция. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Устава акциите на дружеството са 
прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар” АД (безналични 
ценни книжа). Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас 
акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от 
„Централен депозитар” АД. 
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Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен 
дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Уставът на „Фармхолд” АД не 
предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. 

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 6 от Устава акциите на дружеството се прехвърлят 
свободно при спазване на изискванията на действащото законодателство. 
Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на 
сделката в регистъра на „Централен депозитар” АД, който издава документ, 
установяващ правата върху акциите. 

2.3.1 ПРАВО НА ДИВИДЕНТ 
Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й 
стойност. „Фармхолд” АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени 
в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приетите въз 
основа на него наредби и Устава на дружеството. 

Според чл. 58 от Устава решението за разпределяне на печалбата се взема от Общото 
събрание при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и на ЗППЦК. 
Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите при спазване 
на разпоредбите на ЗППЦК. 

Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на 
предложение на Съвета на директорите. Общото събрание взема решение за 
разпределяне на дивидент след одобрение на счетоводните отчети.  

В съответствие с изискването на чл. 115в от ЗППЦК, чл. 22, ал. 4, 5 и 6 от Устава 
предвиждат, че право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на 
„Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на Общото 
събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за 
разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на 
акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от 
провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на 
Дружеството. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов 
надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар за решението на Общото 
събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за 
неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез 
която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният 
пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за 
сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право 
да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание. Лицата, ползващи се от 
правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен 
давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в 
Дружеството. 

Централен депозитар предоставя на дружеството списък на лицата, които са 
акционери към 14 –ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният 
финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Присъствието на 
лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент след надлежната му 
легитимация. На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата 
след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на 
евентуалните загуби от предходни години. Дивиденти се изплащат само ако според 
проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за съответната година, чистата 
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стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на 
изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен” и 
другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Под 
„чиста стойност на имуществото” се разбира разликата между стойността на правата и 
задълженията на дружеството съгласно баланса му. Плащанията се извършват до 
размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали 
години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща 
определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от 
предходни години, и отчисленията за фонд „резервен” и другите фондове, които 
дружеството е длъжно да образува. Авансовото разпределение на дивидент е 
забранено. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен 
депозитар. 

2.3.2 ПРАВО НА ГЛАС 

Всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на дружеството. Всеки акционер има 
толкова гласа, колкото са акциите от капитала, които притежава. Правото на глас на 
акционерите възниква с изплащане на емисионната стойност на акцията и се 
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 
(четиринадесет) дни преди датата на ОСА. ЦД предоставя на дружеството списък на 
акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание на 
акционерите). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие, то да 
участва в общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му 
легитимация. Притежателите на правото на глас участват в ОСА лично или чрез 
представител.  

Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде във формата и съобразно 
изискванията на приложимите нормативни разпоредби. Пълномощното трябва да бъде 
изрично за конкретното общо събрание и писмено и да отговаря на изискванията на 
чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите предоставя и образец на пълномощно 
за всяко конкретно свикано общо събрание на акционерите.  

Образецът на пълномощно се публикува в Търговския регистър заедно с поканата за 
свикване на общото събрание на акционерите. 

2.3.3 ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ 
Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял в размер пропорционален 
на притежаваните от акционера акции. Това право е условно – то възниква и може да 
бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на дружеството 
след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за 
разпределяне между акционерите и до размера на това имущество. 

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на 
Централен депозитар като акционери към момента на прекратяване на дружеството. 

2.3.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА, КОИТО ДАВАТ АКЦИИТЕ: 
 право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които 
съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. 

 право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността 
на ОСА. 
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 право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с 
писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване при 
поискване. 

2.3.5 ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ: 
А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) 
от капитала на дружеството, могат: 

 при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на 
дружеството, да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като 
страна се призовава и дружеството; 

 да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение 
на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на 
Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството; 

 да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, 
които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят 
доклад за констатациите си; 

 да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен 
представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред; 

 да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 
въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; 

 ако дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, 
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на 
Дружеството, могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството 
за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на 
лицата, управляващи съвместното предприятие.  

 да поискат от съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в 
едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не 
бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по 
седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, 
поискали свикването, или техен представител да свика събранието. 

2.4 ОПИСАНИЕ НА ТОВА КАКВО ДЕЙСТВИЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА 
ДЪРЖАТЕЛИТЕ НА АКЦИИТЕ, УКАЗВАЙКИ КЪДЕ УСЛОВИЯТА СА ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ, ОТКОЛКОТО 
СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН 
Всички акции, издадени от дружеството са от един клас, евентуална промяна в тях 
може да бъде продиктувана от издаването на привилегировани акции, които да дават 
право на гарантиран или допълнителен дивидент. Дружеството може да издава 
привилегировани акции без право на глас при условията на чл. 182, ал. 1, изр. второ 
от ТЗ. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на 
повече от един глас в общото събрание или допълнителен ликвидационен дял. 
Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на 
капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 50 
на сто от общия брой акции на дружеството. За вземане на решение за отпадане или 
ограничаване на привилегиите на акциите е необходимо съгласието на 
привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на отделно събрание. 
Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 160 
 

акции. Решението се взема с мнозинство три четвърти от представените на събранието 
акции. Към момента няма издадени привилегировани акции на дружеството. 

Гарантираният или допълнителен дивидент за всяка година се заплащат при наличие 
на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство 
преди дивидента за останалите акции. Когато дивидентът по привилегированата акция 
без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде 
изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата 
акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай 
привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и 
мнозинство. 

Прехвърлянето на акциите се извършва на регулиран или извън регулиран пазар на 
ценни книжа, като сделката има действие спрямо дружеството от вписването на 
прехвърлянето във водената от Централен депозитар книга на акционерите. Акциите 
на дружеството са свободно прехвърляеми и за прехвърлянето им не съществуват 
ограничения. Наследниците по закон/правоприемниците на акционер с изключение на 
държавата могат да встъпят в правата на наследодателя след провеждане на 
процедура по наследяване съгласно Правилника на Централен депозитар. Акционерите 
могат да упражняват в пълен обем всички права по притежаваните от тях акции, 
включително правото си на глас, след пълното изплащане на емисионната им стойност. 

2.5. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО. 

Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. 
Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след 
приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на 
директорите. Общо събрание може да се свика по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ по искане 
на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от 
капитала на дружеството. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде 
удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от 
заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо 
събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да 
свика събранието. 

Общо събрание може да се свика и по реда, предвиден в чл. 118, ал. 2, т. 3 ЗППЦК от 
акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на 
публично дружество. Тези акционери могат да искат от окръжния съд свикване на общо 
събрание или овластяване на техен представител, който да свика общо събрание по 
определен от тях дневен ред. Съдът се произнася незабавно по това искане.  

Поканата трябва да съдържа фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и 
часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, ако са 
предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за 
упражняване на правото на глас; информация относно общия брой на акциите и 
правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото 
събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; дневен ред 
на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения; 
правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да 
правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото 
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събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа 
само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото 
на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация 
относно тези права; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото 
събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за 
гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде 
уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; правилата за 
гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо; датата 
по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на 
тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина 
на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по 
чл. 224 от ТЗ; интернет страницата, на която се публикува поканата и всички 
материали във връзка с ОСА. 

Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при 
условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото 
откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и 
оповестяването на поканата. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото 
събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до 
датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.  

Съгласно чл. 115, ал. 5 на ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание 
се изпраща в Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждане на 
събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от 
обявяването й в търговския регистър до приключването на общото събрание. 
Информацията, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, 
трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на 
обществеността. 

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на 
публично дружество могат не по-късно от 15 дни преди откриването на общото 
събрание да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 
въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. В този случай, 
акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен 
ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 
4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува 
заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК 
незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на 
уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. 

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява 
от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни 
преди датата на общото събрание. Централният депозитар е длъжен да предостави на 
дружеството списъци на акционерите, описани в предходното изречение и на 
чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да 
управлява и представлява дружеството.  

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят физическо или 
юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, 
включително членове на Съвета на директорите на дружеството, ако акционерът 
изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. 



РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ „ФАРМХОЛД“ АД 

стр. 162 
 

Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с 
подпис. 

Изискванията към формата и съдържанието на пълномощното са въведени в чл. 116, 
ал. 1 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото 
събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо 
събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 

1. данните за акционера и пълномощника; 

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 

6. дата и подпис. 

Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от 
дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка 
дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по пълномощното, 
както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е 
нищожно. 

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото 
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да 
упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се 
в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в 
общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да 
гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които 
представлява. 

Публичното дружество предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен 
носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за 
общото събрание или при поискване след свикването му. Съгласно чл. 115, ал. 6 от 
ЗППЦК дружество предоставя в КФН и публикува на интернет страницата си образците 
на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е 
приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, 
дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който 
образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при 
поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя 
сметка.  

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. 
Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на 
пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет 
страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. 

В устава на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни изисквания 
относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и 
даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които изисквания са 
необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури 
възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това 
съответства на постигането на тези цели. 
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Съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава за провеждане на заседанието на Общото събрание и 
за да може то да взема валидни решения се изисква да бъдат представени лично или 
чрез упълномощен представител повече от половината от всички издадени акции с 
право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 
14 (четиринадесет) календарни дни и то е законно, независимо от представения на 
него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото 
заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда 
на чл. 223а от Търговския закон. 

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на 
емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на 
увеличението на неговия капитал, в търговския регистър. Правото на глас се 
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото 
събрание. 

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет 
процента плюс една акция) от представените на събранието акции, освен когато 
действащото законодателство или Устава на дружеството, изискват по-високо 
мнозинство за вземането на някои решения. Съгласно чл. 34, ал. 2 от Устава за 
приемане на решенията по чл. 28, т. 1, 2 и 3 от Устава относно изменение и 
допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, 
преобразуване и прекратяване на дружеството, е необходимо мнозинство 2/3 от 
представените на събранието акции с право на глас, а за решението по чл.28, т. 11 от 
Устава, а именно вземането на решения по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите на 
придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, е необходимо мнозинство 3/4 от 
представения на събранието капитал. 

Съгласно чл. 30, ал. 10 от Устава членовете на Съвета на директорите и прокуристът на 
дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на 
акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото 
състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които 
представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси 
независимо дали те са свързани с дневния ред. 

Съгласно чл. 35 от Устава общото събрание не може да приема решения, засягащи 
въпроси, които не са били включени в дневния ред и оповестени съобразно 
разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или 
са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат 
обсъждани. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако 
действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след 
вписването им в търговския регистър. 

За проведеното заседание на ОСА се съставя протокол в съответствие с приложимото 
право. В протокола се записват резултатите от гласуването по всяка точка от дневния 
ред като изрично се посочва информация относно броя на акциите, по които са 
подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общият брой 
на действително подадените гласове, броят подадени гласове „за” и „против” и ако е 
необходимо - броят на въздържалите се. Дружеството е длъжно да изпрати на КФН 
протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от 
провеждането на събранието, както и да го публикува на своята интернет страница за 
срок, не по-кратък от една година. Протоколите и документите, свързани с ОСА, се 
пазят най – малко 5 (пет) години.  
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2.6 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА РАЗПОРЕДБА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, 
ХАРТАТА ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕМИТЕНТА, КОЯТО БИ ДОВЕЛА ДО 
ЗАБАВЯНЕ, ОТЛАГАНЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ЕМИТЕНТА 
В Устава на дружеството или правилниците за вътрешния ред на емитента не са 
предвидени разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или 
предотвратяване на промяна в контрола на емитента. 

2.7 УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, АКО 
ИМА ТАКИВА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРАГ НА СОБСТВЕНОСТ, НАД КОЙТО АКЦИОНЕРНАТА 
СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНА 

Уставът и вътрешните актове на дружеството не съдържат разпоредби, които 
установяват праг на акционерна собственост, над който тя трябва да бъде оповестена. 
Това задължение произтича от разпоредбите на чл. 145 и сл. от ЗППЦК и Наредба № 
39 на КФН за разкриване на дялово участие в публично дружество, които уреждат 
изискванията за разкриването на участие в дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 
145, ал. 1 всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 
право на глас в Общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми 
комисията и публичното дружество, когато: 

1. В резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, 
надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете 
в общото събрание на дружеството; 

2. Правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат 
на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на 
информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК. 

Правото на глас се изчислява въз основа на общия брой акции с право на глас, 
независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено 
ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции. Когато 
достигането или преминаването на праговете по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК е в резултат 
на пряко придобиване или на прехвърляне на акции с право на глас, задължението за 
уведомяване възниква и за Централния депозитар. 

Разпоредбите на чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага за права на глас, свързани с: 

1. акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките 
на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от 
сключването на сделката; 

2. акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да 
упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, 
дадено в писмена или електронна форма. 

Не се изисква уведомяване от маркетмейкър, действащ в това си качество, чието право 
на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто от гласовете в Общото събрание 
на дружеството, при условие че: 

1. е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно 
чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на 
ценните книжа; 

2. не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху 
дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им. 
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Задължението по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК се отнася и за всяко лице, което има право 
да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в Общото събрание на 
публично дружество в един или повече от следните случаи: 

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение 
за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно 
упражняване на притежаваните от тях права на глас; 

2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, 
предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас; 

3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при 
условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението 
си да ги упражнява; 

4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето; 

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 1 - 
4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол; 

6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява 
по своя преценка без специални нареждания от акционерите; 

7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето; 

8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на представител, 
когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални нареждания от 
акционерите. 

Съгласно чл. 148, ал. 3 от ЗППЦК, задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 1 и чл. 
146, ал. 1 от ЗППЦК се изпълнява незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от деня, 
следващ деня, в който акционерът или лицето по чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК:  

1. узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността да упражнява правата 
на глас съгласно чл. 146 от ЗППЦК, или на който съобразно конкретните обстоятелства 
е бил длъжен да узнае, независимо от датата, на която е извършено придобиването, 
прехвърлянето или е възникнала възможността за упражняване на правата на глас; 

2. е уведомено за настъпването на събитията по чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.  

Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 3 от ЗППЦК се изпълнява най-късно до 
края на деня, следващ придобиването или прехвърлянето на акциите. 

Ако обаче промяната в дяловото участие представлява вътрешна информация, 
например налице е промяна в контрола върху публичното дружество, тази промяна 
трябва да бъде публично оповестена незабавно, но не по-късно от следващия работен 
ден след деня на нейното извършване. Информация за промяната в дяловото участие 
се оповестява в публичния регистър, воден от КФН и бюлетина на БФБ. Ако промяната 
в дяловото участие касае юридическото лице, уведомлението до дружеството, КФН и 
БФБ трябва също да разкрива лицата, които контролират пряко или непряко това лице 
и начина, по който те упражняват контрол. 

Съгласно чл. 114б от ЗППЦК и чл. 24, ал. 2  от Устава членовете на управителните и 
контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които 
пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на 
дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган 
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на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са 
допуснати до търговия акциите на дружеството, информация: 

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от 
гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол; 

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или 
чиито прокуристи са; 

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат 
признати за заинтересовани лица. 

Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и 
неговият прокурист са длъжни да декларират горепосочените обстоятелства в 7-дневен 
срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от 
гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират – в 7-дневен срок от 
придобиване на гласовете, съответно на контрола.  

2.8 ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР, УСТАВА, ХАРТАТА 
ИЛИ ПРАВИЛНИЦИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА, КОГАТО ТАКИВА УСЛОВИЯ 
СА ПО-СТРОГИ ОТКОЛКОТО СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН 
Уставът на дружеството не предвижда условия за промени в капитала на дружеството, 
които да са по - рестриктивни от условията на действащото законодателство. 

 

XXII. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ  
„Фармхолд“ АД има сключени договори за заем със свързани лица, които са на 
значителна стойност. Информация за договорите е обобщена в следващата таблица: 
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№ 

Заeмо
дател 

Заемо 
Получа 

тел 

Дата на 
договор

а за 
заем 

Раз 
мер 

лева 
 

Дата на 
послед 

ния 
анекс  

Дата на 
погася 
ване 

Год. 
лихв.

% 

Салдо (главница и лихви) 
лева 

Към  
30.11.2016 

към 
20.01.2017 

1 Фарм- 
холд 
АД 

Аксаково 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 224 500,07 226 444,52 
 

2 Фарм 
холд 
АД 

Габрово 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

3 Фарм 
холд 
АД 

Димира 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

4 Фарм 
холд 
АД 

Дочева 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 0,00 0 

5 Фарм 
холд 
АД 

Кракра 
Перник 

ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 225 666,74 227 611,19 
 

6 Фарм 
холд 
АД 

Разград 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

7 Фарм 
холд 
АД 

Троян 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

100 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 115 166,58 116 138,80 
 

8 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 1 

ООД 

11.12. 
2013 

99 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 79 729,64 80 400,47 
 

9 Фарм 
холд 
АД 

Търново 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 218 666,72 220 611,17 
 

10 Фарм 
холд 
АД 

Фарма 
тика 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 219 833,39 221 777,84 
 

11 Фарм 
холд 
АД 

Чернева 
фарма 
ЕООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 230 333,42 232 277,87 
 

12 Фарм 
холд 
АД 

Шумен 
фарма 
ООД 

11.12. 
2013 

200 
000 

04.07. 
2016  

11.12. 
2017 

7% 209 333,36 211 277,81 
 

        1 999 000 
  

 Общо: 2 099 063,34  2 117 234,21 

Не са налице особени условия по подписаните договори, освен посочените конкретни 
параметри.  

Освен описаните договори за заем, „Фармхолд“ АД няма други сключени договори, 
които биха могли да бъдат дефинирани като значителни договори или съдържащи 
задължение или право, съществено за дейността на емитента, както към датата на 
настоящия регистрационен документ, така и за две години, непосредствено 
предхождащи датата на настоящия регистрационен документ. 
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XXIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И 
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 

В настоящия документ на „Фармхолд” АД е включен доклад на независим 
счетоводител, извършил проверка на изготвената за целите на проспекта проформа 
финансова информация, със следните данни: 

Име на лицето: Корнелия Милева Колева 

Бизнес адрес: гр.Варна, бул. Вл. Варненчик № 68 

Квалификация на лицето: Магистър, специалност "Счетоводство и контрол", ВИНС 

Следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи, УНСС - София 

Наличие на значителен интерес: не е налице значителен интерес на лицето, по 
отношение на емитента. 

Освен посочения доклад, не са включени други изявления, доклади или експертни 
становища, освен тези на експертите изготвили проспекта.  

Освен описаното, информацията използвана за изготвянето на настоящия документ, не 
е получавана от трети лица, с изключение на използваните данни за представяне на 
макроикономическа информация за страната и тенденциите на пазара в страната, 
чиито източници са НСИ, АЗ, БНБ, МФ, IMS Health, ИАЛ (вж. раздел „Използвани 
дефиниции и съкращения“) и други общоприети публични източници. 

Експертите, изготвили настоящия документ, декларират, че са интерпретирали 
коректно и точно използваната информация и данни, без да се пропускат факти, които 
биха ги направили подвеждащи или неточни. 

Цитираните разпоредби на Устава на емитента и действащите нормативни и други 
актове, които регламентират публичното предлагане на ценни книжа в Република 
България са коректно възпроизведени и не са пропуснати никакви факти, които биха 
направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща. 

XXIV. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 
По време на периода на валидност на регистрационния документ следните документи 
(или копия от тях), когато е приложимо могат да бъдат инспектирани: 

1. устава на емитента, приет на Общо събрание от 18.11.2014 г. и обявен в Търговския 
регистър на 19.02.2015 г. 

2. одитирани годишни финансови отчети за 2013 и 2014 г. на „Фармхолд“ ООД; 

3. одитиран годишен финансов отчет на „Фармхолд“ АД към 31.12.2015 г.; 

4. междинен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за периода 01.01.2016 г. – 30.11.2016 
г.; 

5. междинен финансов отчет на „Фармхолд“ АД за периода 19.02.2015 г. – 30.11.2015 
г.; 

6. декларации по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК от членовете на Съвета на директорите, 
съставителите на отчетите и одитора. 

Информация може да бъде получена от настоящи и потенциални инвеститори от офиса 
на дружеството на адрес: гр. Варна, 9020, район Младост, ж.к. Младост, бул. 
Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“ и на pharmhold@gmail.com. 
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XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ 

Емитентът „Фармхолд“ АД няма участия в други дружества. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН МЕЖДУ 

09:00 И 16:30 Ч.:  

А) В ОФИСА НА ЕМИТЕНТА: 

9020, ГР. ВАРНА, РАЙОН МЛАДОСТ, Ж.К. МЛАДОСТ, БУЛ. РЕПУБЛИКА, СГРАДА НА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЛАДОСТ ВАРНА“  

ТЕЛ. +359 52 555 505 

E-MAIL: PHARMHOLD@GMAIL.COM 

 

 

Б) НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК: 

„БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД 

1407, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА” № 19, ЕТ. 2 

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: ЕВЕЛИНА АНЕВА-TОНЧЕВА, МАРИНЕЛА ПЕШАРОВА 

ТЕЛ. +359 2 962 54 05 

ФАКС: +359 2 962 53 88 

E-MAIL: ANEVA@benchmark.bg, PESHAROVA@benchmark.bg 

Долуподписаните, Евелина Анева – Тончева – инвестиционен консултант и Ивелина 
Илиева – юрисконсулт, в качеството си на съставители на този документ, декларираме, 
че доколкото ни е известно и след като сме положили необходимата грижа и всички 
разумни усилия да се уверим в това – съдържащата се информация в настоящия 
документ е вярна и пълна, като отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е 
вероятно да засегне нейния смисъл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






