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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 за “ФАЗЕРЛЕС” АД  

съгласно НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за  проспектите при публично предлагане и 

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа  

чл. 33, ал. 1, т.6,  б. “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “ж”, “з” към 31.12.2011 год. 

 

6. Допълнителна информация, включваща: 

a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за 

тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 

капитал на емитента; 

Информацията по тази подточка е оповестена в отделен документ - “Приложение към 

финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД към 31.12.2011 год..”  

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в 

такава група; 

“ФАЗЕРЛЕС” АД не участвува в икономическа група към 31.12.2011 г.   

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, 

даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност; 

През 2011 год. във “ФАЗЕРЛЕС” АД не са извършени сериозни организационни промени.  

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 

прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от 

текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще 

повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие; 

След отчетените положителни промени на икономическата конюнктура във втората половина на 

на 2010 год., Съветът на директорите заложи в Бизнес-плана 2011 год. сериозен ръст в дейността на 

ФАЗЕРЛЕС. Резултатите от дейността през 2011 год., направената реконструкция на втората 

технолигична линия и въвеждането й в експлоатация в средата на годината, са доказателство за 

възходящото развитие на дружеството.  

Постигнато е известно повишение на продажните цени на продукцията. Продължава тенденцията 

на оптимизиране на разходите. 

 

 

ФАЗЕРЛЕС АД 
ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

7500    СИЛИСТРА,   п. к . 93 

тел.:    086 819200, 819206 

факс:   086 819210 

e-mail: info@fazerles.com 
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В началото на 2012 год. Дружеството частично е обезпечено с необходимите суровини и материали 

за нормално производство. Поради забавяне на нормативните документи за организация на реда за 

снабдяване с дървесина и необосновано високия скок на цените на дървесината, все още не са 

окончателно договорени необходимите количества дървесина за обезпечаване на производството през 

2012 год. Независимо от сериозните проблеми считаме че суровина ще бъде осигурена от Северо-

източна България и Източна Румъния. Сериозно се увеличава количеството на доставяните дървесни 

отпадъци, като суровина за основното производство и като гориво за производство на топлоенертия, 

което води до ограничаване на ефекта от ръста на цените на дървесината.  

Изпълнява се заложената в Бизнес плана на дружеството инвестиционна програма, която е 

насочена основно към разрешаване на суровинния проблем и промените, които се налагат с промяната 

на асортиментната структура и направление на доставка на суровината. Тези инвестиции са насочени 

основно към увеличаване на производителността и повишаване на ефективността.   

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5% от 

гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в 

притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период; 

Към 31.12.2011 год., двама акционери на “ФАЗЕРЛЕС” юридически лица, притежават по над 5% от 

акциите с право на глас. 

Няма движение по сметките на тези акционери и промяна по партидите им, което е видно от 

таблицата.  

Табл. № 1 

N 
по 

ред 

ЕДИНЕН 

НОМЕР 
Наименование Седалище и адрес 

Притежавани 

акции към 

31.12.2011  

% от 

капи-

тала 

Притежаван

и акции към 

30.09.2011  

% от 

капи-

тала 

1. 118006638 "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД   Адрес: 7500 Силистра,  

Промишлена зона “Запад” 
301 750 58,59 301 750 58,59 

2. 141704 "LEO OVERSEAS” LTD  Адрес: 27 Gregory Afxentiou, 

Larnaca, CYPRUS 
47 179 9,16 47 179 9,16 

 

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни 

органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за 

периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно; 

Няма движение по сметките на тези акционери и промяна по партидите им, което е видно от 

таблицата.  

Табл.  № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ Длъжност 
31.12.2011 

притеж.   

бр. акции  

% от 

капитала 

30.09.2011 

притеж.   

бр. акции  

% от 

капитала 

Бр.акции, притеж. от членове на СД   10088 1,96 10088 1,96 

инж. Милко Христов Кесаровски Зам. изп. директор 2935 0,57 2935 0,57 

инж. Манол Иванов Тодоров Изпълнителен директор 2880 0,56 2880 0,56 

инж. Антон Любенов Тулев Член на СД 2297 0,45 2297 0,45 

инж. Величка Иванова Борисова Член на СД 1400 0,27 1400 0,27 

инж. Марин Илиев Пенев Член на СД 576 0,11 576 0,11 
 

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 

задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако 

общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани 

производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко 

производство поотделно; 

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или 

вземания в размер по-голям от 10 % от собствения капитал на “ФАЗЕРЛЕС” към 31.12.2011 год. 
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з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно 

дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между 

емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, 

размер на поето задължение, условия и срок. 

Няма отпуснати от “ФАЗЕРЛЕС” заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения 

към други лица, в това число и на свързани лица. 

 

 

инж.Манол Тодоров 

изпълнителен директор  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


