ПРОСПЕКТ от 25 януари 2011 година

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
(учредено като акционерно дружество съгласно законите на Република България)

Предлагане на 100 000 облигации
“София Хотел Балкан” АД (“София Хотел Балкан”, “Дружеството” или “Емитентът”) издава при условията на
публично предлагане до 100 000 необезпечени неконвертируеми лихвоносни свободнопрехвърляеми безналични
облигации (“Облигациите”), всяка една с номинална и емисионна стойност в размер на 100 евро. Проспектът е
изготвен в съответствие с българското законодателство и е одобрен от Комисията за финансов надзор в Република
България (“КФН”).
Публичното предлагане на Облигациите (“Предлагането”) ще обхване предлагането за записване на Облигациите,
включително заплащането на тяхната номинална стойност.
Незабавно след сключването на облигационния заем и регистрацията на Облигациите в “Централен депозитар” АД и
КФН, ще бъде подадено заявление за регистриране за борсова търговия на Облигациите, които ще се търгуват на
Неофициален пазар на облигации, организиран от „Българска фондова борса - София” АД („БФБ”или „Борсата”).
Борсови покупко-продажби на Облигациите ще могат да се извършват след приемането им за търговия на Борсата,
на датата, определена от съвета на директорите на Борсата. Очаква се приемането за борсова търговия на
Облигациите да се осъществи до 22 юли 2011 г. и сделки с Облигациите да могат да се сключват на Борсата от 9:20
часа на или около 1 август 2011 г.
Облигациите се предлагат само в Република България.
Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с
този Проспект изцяло, като обърнат особено внимание на раздел “Рискови фактори” от Проспекта, преди да
вземат решение за инвестиране в Облигациите.
Този Проспект съдържа съществената информация за София Хотел Балкан, необходима за вземане на решение за
инвестиране в Облигациите. Съгласно българското законодателство членовете на Съвета на директорите на София
Хотел Балкан отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в
Проспекта. Съставителите на финансовите отчети на София Хотел Балкан отговарят солидарно с членовете на
Съвета на директорите на Емитента за всички вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във
финансовите му отчети, а одиторът на София Хотел Балкан – за вредите, причинени от одитираните от него
финансови отчети на Емитента. В тази връзка посочените лица са декларирали изискуемите от закона обстоятелства.
__________________________________________________________________________________________________
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА С РЕШЕНИЕ № 272 - Е от 20 април 2011 година,
КОЕТО НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРОСПЕКТА
ДАННИ.

__________________________________________________________________________________________________
Разпространението на този документ в някои юрисдикции може да бъде ограничено от закона и
следователно лицата, в чието притежание е Проспектът, следва да се информират за тези рестрикции и да ги спазват.
Инвестиционен посредник, упълномощен от Емитента във връзка с Предлагането (Водещ Мениджър):
„Юробанк И Еф Джи България” АД
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ОЧАКВАН ГРАФИК НА ПРЕДЛАГАНЕТО
Времевият график и датите, посочени по-долу, подлежат на промяна без предварително
уведомление. Датите след обявяването на края на записването на Облигациите са само ориентировъчни,
като София Хотел Балкан и Водещият Мениджър ще положат усилия да осигурят възможно най-скоро
след издаването им приемането за търговия на Облигациите на Българската фондова борса. Точните дати
ще бъдат публикувани на интернет страниците на София Хотел Балкан и на Водещия Мениджър, като в
тази връзка ще бъдат извършени съответни уведомления до БФБ, КФН и други публикации, съгласно
българското законодателство.
Дата на публикуване на съобщението за Предлагането в Държавен
вестник и в централен ежедневник (1)

на или около 31.05.2011 г.

Начало на периода за записване на Облигации

на или около 08.06.2011 г.

Последен ден на записването на Облигации

на или около 23.06.2011 г.

Последен ден за заплащане на Облигации от лицата, записали
Облигации (2)

на или около 23.06.2011 г.

Сключване на облигационния заем

(3)

на или около 23.06.2011 г.

Регистриране на Облигациите по сметки на инвеститорите в
Централния депозитар

на или около 24.06.2011 г. (5)

Обявяване в Търговския регистър на съобщение за сключването на
облигационния заем, вкл. за свикване на първото общо събрание на
Облигационерите (4)

на или около 01.07.2011 г.

Вписване на Облигациите в регистъра на КФН

на или около 08.07.2011 г. (5)

Начало на търговията с Облигациите на БФБ
___________

на или около 01.08.2011 г. (5)

(1)

Най-малко 7 дни преди началото на приемането на заявки за записване на Облигации.

(2)

Съгласно условията на подписката, записването на Облигации няма действие, ако до крайния срок на
подписката Емисионната им стойност не бъде заплатена.

(3)

Съгласно условията на подписката съвпада с последния ден за записване и заплащане на
Облигациите.

(4)

Най-късно до 1 месец след крайната дата за записване на Облигациите.

(5)

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без
забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно
практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.
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ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Този раздел следва да се чете като въведение към Проспекта и всяко решение за инвестиране в
Облигациите следва да се основава на разглеждане на Проспекта в неговата цялост, включително
информацията в раздел „Рискови фактори”, финансовите отчети на Дружеството и другата
информация, инкорпорирана чрез препращане в Проспекта.
Инвеститорите, в частност чуждестранните инвеститори, следва да имат предвид, че в случай
на предявяване на иск относно съдържанието на Проспекта, за тях може да възникне задължение за
заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуването на съдебното производство.
Отговорност за вреди по отношение на този раздел може да възникне, само ако съдържащата се в
него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта.

Накратко за нашия бизнес

Въведение
От създаването си до момента „София Хотел Балкан” АД извършва основно дейност в областта
на хотелиерството и ресторантьорството.
Дейността на Дружеството се осъществява посредством основния притежаван от него актив – 5звездният хотел „Шератон София Хотел Балкан” в София. Хотелът е проектиран в периода 1954-1956 г.
като част от цялостното архитектурно решение за изграждане на група от правителствени и официални
сгради в центъра на столицата – Президентство, Министерския съвет и ЦУМ. Хотел Шератон (или хотел
„Балкан”, както се е наричал в началото) е сред емблематичните за българската столица сгради,
разположен е в самия административен, бизнес и шопинг център на София, и е сред водещите
висококатегорийни хотели от създаването си и до момента, независимо от все по-увеличаващата се
конкуренция от страна на другите 4-и 5-звездни хотели в София.
През 2006 г. „София Хотел Балкан” АД учредява и единственото си до момента дъщерно
дружество – „Метропол Палас” д.о.о. в Белград, Сърбия и апортира в капитала му закупения преди това
хотел „Метропол Палас” в сръбската столица. „Метропол Палас” е построен през 1957 г. Хотел
„Метропол Палас” е един от първите петзвездни хотели на Балканите. Към момента е единственият
петзвезден хотел в старата част на Белград и изобщо вторият петзвезден хотел в цял Белград. Хотелът е
затворен през 2007 г. за цялостна реконструкция и надстрояване, които продължават и до момента.
Чрез създаването на единственото дъщерно дружество е формирана Групата на Емитента,
включваща самото дружество „София Хотел Балкан” АД и 100% дъщерното му дружество „Метропол
Палас” д.о.о.
Основната цел на предлагането на настоящата емисия Облигации е набирането на средства, с
които да се довърши реконструкцията на хотела, притежаван от дъщерното дружество в Белград с цел
пускането му в експлоатация (вж. Причини за публичното предлагане и използване на приходите).
„София Хотел Балкан” АД се управлява от Съвет на директорите в състав от 6 физически лица.
Към 31 декември 2010 г. Дружеството има 129 служители, а Дъщерното Дружество – 8 служители, наети
на трудов договор.
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Стратегия
Основната стратегическа цел на Групата е довършването на реконструкцията на хотел „Метропол
Палас” в Белград, Сърбия и пускането му в експлоатация, след което се предвижда той да започне бързо
да генерира приходи за собственика си – „Метропол Палас” д.о.о., които в крайна сметка да доведат до
реализиране на приходи под формата на дивиденти и за „София Хотел Балкан” АД като едноличен
собственик на капитала на Дъщерното Дружество.
По отношение на дейността на “София Хотел Балкан” АД и оперирането на основния му актив, а
именно хотел „Шератон София Хотел Балкан”, Дружеството провежда активна маркетингова стратегия,
която предвижда целенасочени усилия за развитие на продукта, гъвкава ценова политика, активна
реклама и ефективно използване на различните дистрибуционни канали, в това число онлайн и офлайн.
Пазарната стратегия на дружеството през 2010 година беше насочена към водене на агресивна
политика на продажби, която да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с
това се търсят нови, привличат се голям брой нови събития с различни мащаби. Дружеството разчита на
гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия
на пазара, като по този начин се гарантират по-големи обеми реализирани нощувки, които макар и с пониска средна цена на стая да осигурят добри нива на нетни приходи от налична стая.
Предвид сегашното състояние на пазара, през 2011 година ръководството на Дружеството
планира да продължи водената политика на агресивни продажби, насочена както към съществуващите
корпоративни клиенти, така и към нови компании и пазари, както и предлагането на нови продукти и
услуги. Дружеството ще продължи политиката си за запазване на пазарния дял, чрез поддържане на
високо качество на предлагания продукт и гъвкава ценова политика. Плановете на Дружеството включват
плавно увеличаване на ценовите равнища, предвид непрекъснато повишаващото се качество на
предлагания продукт и локацията на хотела. Дружеството ще запази и своята гъвкавост по отношение на
периодите с по-слабо търсене с цел оптимизиране на приходите от реализирани нощувки и конферентни
събития. Основната цел ще бъде да се предложи на клиентите на хотела оптимално съотношение ценастойност.

Основни рискове
• Основните рискове, свързани с извършваната от Дружеството дейност включват: Намаляване
на цените на нощувките; Намаление на равнището на наемите; Повишена конкуренция; Зависимост
на Дружеството от наемателите на недвижими имоти; Рискове, свързани с ремонтирането и
поддръжката на недвижими имоти; Рискове, свързани с времето, икономически рискове, и др.
• Основните рискове, специфични за Дружеството и Групата са: Оперативен риск; Неетично и
незаконно поведение; Напускане на ключови служители; Политика по управление на финансовите
рискове.
• Общите (системни) рискове, на които са подложени всички стопански субекти в страната
включват: Регулационен риск; Неблагоприятни промени в данъчните и други закони; Риск от
забавен икономически растеж; Кредитен риск; Валутен риск; Инфлационен риск; Риск, свързан със
световната икономическа и финансова криза; Политически риск и др.
• Рисковете, свързани с Облигациите, включват основно:
o Рискове, свързани с инвестиране в Облигации от настоящата емисия, включват:.
Лихвен или ценови риск; Риск, свързан с липсата на обезпечение на вземанията по
Облигациите; Риск от предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем
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по инициатива на емитента; Реинвестиционен риск; Риск от промяна в параметрите на
емисията; Ликвиден риск; Валутен риск; Инфлационен риск;
o

o

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа: Българската Фондова Борса е
значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в някои други
държави; Риск, свързан с това, че досега не е съществувал пазар на облигациите.
Рискове за София Хотел Балкан АД, произтичащи от емитирането на дългови ценни
книжа, са: Риск, свързан със задължението на емитента да плаща фиксирана лихва по
емитирания от него облигационен заем; Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в
която е деноминиран облигационния заем; Кредитен риск, свързан с невъзможността
Дружеството да изплати навреме или да не плати лихви и главница по облигационния
заем.

За повече информация относно рисковете, вж. „Рискови фактори”.

Обобщена историческа финансова информация
Таблицата по-долу представя определени ключови финансови данни на София Хотел Балкан,
извлечени от одитираните консолидирани годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 и 2008 г.,
както и от неодитираните консолидирани финансови отчети за 2007 г. и към 31 декември 2010 г.
(Дружеството има одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2007 г., инкорпориран чрез
препращане в настоящия Проспект, но в таблицата по-долу са посочени цифри съгласно неодитирания
отчет с цел съпоставимост с данните от последващите периоди поради извършена рекласификация,
отразена в одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2009 г.; за повече информация вж.
Раздел „Преглед на финансовото състояние и дейността” – „Резултати от дейността”:
(всички суми са в хиляди български лева)
Към 31 декември
2010 г.
неодитиран

2009 г.
одитиран

15 126

15 358

17 708

17 913

68

305

171

553

15 194

15 663

17 879

18 466

Разходи за материали и външни
услуги

-7 818

-8 486

-9 110

-10 879

Разходи за възнаграждения

-3 362

-3 517

-3 588

-3 943

Други разходи

-1 196

-1 812

-2 672

-1 558

Разходи за амортизация

-1 860

-2 007

-1 845

-1 560

958

-159

664

526

Финансови разходи

-8 187

-6 335

-7 769

-4 210

Финансови приходи

87

254

198

221

-8 100

-6 081

-7 571

-3 989

Приходи от продажби
Други приходи

(Загуба) / печалба от оперативна
дейност

Финансови разходи, нетно
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2008 г.
2007 г.
одитиран неодитиран

Загуба преди данъци

-7 142

-6 240

-6 907

-3 463

0

-319

-56

-135

-7 142

-6 559

-6 963

-3 598

Разход за корпоративен данък
върху дохода

Загуба за годината

Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи

97 607

104 876

104 378

93 245

156

174

197

87

97 763

105 050

104 575

93 332

998

1 169

1 244

1 147

1 799

1 591

1 843

1 576

-

664

664

672

414

3 284

622

3 469

3 174

7 035

4 009

101 232

108 224

111 610

97 341

Текущи активи
Материални запаси
Търговски и други вземания
Корпоративен данък за
възстановяване
Парични средства и парични
еквиваленти

Общо активи
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И
ПАСИВИ
Собствен капитал и резерви
Собствен капитал
Резерви
Натрупани загуби

478

478

478

478

12 668

15 528

17 865

23 794

-21 508

-14 366

-7 807

-844

-8 362

1 640

10 536

23 428

93 795

91 996

84 538

66 609

99

99

101

100

185

191

167

1

1 331

1 331

636

580

95 410

93 617

85 442

67 290

4 507

7 052

5 818

1 948

431

431

431

365

9 246

5 484

9 383

4 310

14 184

12 967

15 632

6 623

109 594

106 584

101 074

73 913

Нетекущи пасиви
Заеми
Задължения за пенсионни доходи
Гаранционни депозити
Отсрочени данъчни пасиви

Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Провизии
Заеми

Общо пасиви

Източник: Счетоводни регистри „София Хотел Балкан” АД
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По отношение на финансовите 2007, 2008 и 2009 години не са приемани решения от Общото
събрание на акционерите за разпределяне на печалба под формата на дивиденти (вж. и „Дивиденти и
дивидентна политика” по-долу). По отношение на финансовата 2010 година до датата на този Проспект
няма прието решение за разпределяне на дивиденти, като редовно Общо събрание на акционерите по
отношение на отчетната 2010 г. ще се проведе в нормативноопределения срок до края на първото
полугодие на 2011 г.
През периода 2007 – 2010 г. са извършвани само плащания по дивиденти, в изпълнение на
решения за разпределяне на печалба от предходни периоди. Следващата таблица представя данни за
изплатените суми през 2007 – 2010 г. и до датата на проспекта във връзка с разпределян дивидент за
предходни години:

Сума на изплатени дивиденти (в хил.лв.)

2007

2008

2009

2010

до 25.01.2011

10

7

9

2

0

Източник: Счетоводни регистри „София Хотел Балкан” АД

Корпоративна информация
„София Хотел Балкан” АД (ЕИК 000660476) е акционерно дружество, учредено по законите на
Република България.
Дружеството е учредено с Решение № 44 от 10.05.1990 г. на Председателя на Комитета по
туризма като държавна фирма по Указ № 56 за стопанската дейност (отм.) и е вписано в търговския
регистър с Решение № 1 от 28.06.1990 г. по ф.д. № 3925/1990 г. на Софийски градски съд. През 1991 г. с
Разпореждане № 44 от 07.10.1991 г. на Министерския съвет държавната фирма се преобразува в
еднолично акционерно дружество с държавно имущество. Преобразуването е вписано в търговския
регистър при Софийски градски съд с Решение № 3 от 22.11.1991 г. по ф.д. № 3925/1990 г. Дружеството е
приватизирано през 1996 г., когато контролният пакет акции се придобива от корейската „ДЕУ Груп”,
впоследствие прехвърлен на “ДЕУ инженеъринг енд кънстракшън”, чиято собственост остава до 2002 г.,
когато се придобива от фамилията Даскалантонакис, чиято собственост е до момента.
Дружеството е пререгистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на
29.04.2008 г. с ЕИК 000660476.
„София Хотел Балкан” АД е публично дружество, вписано в регистъра на Комисията за
финансов надзор (по това време - Комисия по ценните книжа и фондовите борси) с Протокол № 42 от
24.06.1998 г.
Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София 1000, р-н Средец, пл. „Света
Неделя” № 5, Република България, интернет страница: www.sofiabalkan.net ; телефонен номер: +359
2 937 80 69, факс: +359 2 981 00 10, лице за контакти: Десислава Ялъмова (Директор за връзки с
инвеститорите), ел. поща: yalamova@sofiabalkan.net.
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ПРЕДЛАГАНЕТО

Емитент

“София Хотел Балкан” АД

Инвестиционен посредник или Водещ
Мениджър

„Юробанк И Еф Джи България” АД

Предлагани Облигации

Обикновени,
неконвертируеми,
свободнопрехвърляеми,
безналични, лихвоносни, необезпечени Облигации, с
единична номинална и емисионна стойност в размер на 100
евро. За повече информация вижте раздел “Описание на
Облигациите и приложимото българско законодателство”.

Брой Предлагани Облигации

100 000 (сто хиляди)

Минимален брой Предлагани
Облигации

60 000 (шестдесет хиляди)

Номинална стойност на една
Облигация

100 (сто) евро

Емисионна стойност на една
Облигация

100 (сто) евро

Облигационен заем

Получения от Емитента заем под формата на заплатената от
инвеститорите емисионна стойност на Предлаганите
Облигации

Срок (матуритет) на облигационния
заем

10 години, считано от датата на сключване на заема

Лихва

10% на годишна база, платима на 12-месечни периоди

Изплащане на главницата

Еднократно на окончателния падеж на Облигационния заем

Ред на удовлетворяване

По отношение на изплащането на лихвите и главницата на
заема, в случаите на ликвидация и/или несъстоятелност на
Емитента, Облигациите са с приоритет пред Обикновените
акции, издадени от Емитента, които са подчинени спрямо
плащанията по всички съществуващи и бъдещи дългови
инструменти на Емитента.
При ликвидация на Емитента, имуществото му се разпределя
така че да се погасят вземанията на всички кредитори на
Дружеството и едва след това, останалото имущество (ако
има такова) се разпределя между акционерите под формата
на ликвидационен дял. При несъстоятелност – вземанията по
Облигациите се удовлетворяват наравно с останалите
необезпечени вземания на кредитори на Дружеството (За
повече информация вижте „Рискови фактори – Риск, свързан
с липсата на обезпечение на вземанията по Облигациите”).
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Размер на емисията

10 000 000 евро. Общата емисионна стойност на Облигациите
е 10 000 000 евро. За повече информация вижте „Записване и
продажба – Предлагането”).

Ограничения за продажби

Облигациите са предмет на Публично Предлагане само в
България (за повече информация вижте “Записване и
продажба – Ограничения при Предлагането”).

Предлагането

Предлагането е публично предлагане в България на до 100
000 Облигации от първа по ред емисия на София Хотел
Балкан (вижте раздел “Записване и продажба – Записване на
Облигации”).

Период за записване на Облигациите
8 юни 2011 г.

Начало на записването на Облигациите.

23 юни 2011 г.

Крайна дата за записване на Облигациите.

Краен срок за заплащане на
Емисионната цена

23 юни 2011 г. Емисионната стойност на записаните
Облигации трябва да бъде платена не по-късно от края на
периода за записване на Облигациите.

Приемане за търговия

Преди Предлагането Облигациите не са били публично
търгувани. Очаква се Облигациите да бъдат приети за
търговия на Българска фондова борса по решение на Съвета
на директорите на борсата на или около 22 юли 2011 г. и
търговията с тях да започне на или около 1 август 2011 г.

Планирано използване на приходите
от Облигационния Заем

София Хотел Балкан възнамерява да използва нетните
приходи от Предлагането на Облигациите за финансиране на
100% дъщерното си дружество „Метропол Палас” д.о.о.,
Белград, Сърбия, главно във връзка с довършване от
последното на реновацията на хотел „Метропол Палас” в
Белград, Сърбия, притежаван от дъщерното дружество.

Рискови фактори

Относно представянето на определени рискови фактори,
засягащи София Хотел Балкан и Облигациите, вижте раздел
“Рискови фактори”.

Данъчно облагане

Относно някои приложими разпоредби от българското
данъчно законодателство вижте „Данъчно облагане”.

Законодателство / Юрисдикция

Българското законодателство / България

Бележка: Определянето на всички конкретни дати е базирано на предположението, че (1) графикът на Предлагането
се спазва без закъснения и (2) процедурите пред съответните институции протичат при възможно най-кратките
срокове съгласно техните добри практики. Поради това съответната точна дата може да бъде по-ранна или по-късна
от тази, посочена по-горе.
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РИСКОВИ ФАКТОРИ
Преди да инвестират в Облигации на София Хотел Балкан АД, потенциалните инвеститори
трябва внимателно да преценят рисковите фактори, посочени в този раздел, в допълнение на другата
информация, съдържаща се в Проспекта. Ако някой от рисковете, описани по-долу, се осъществи, това
може да има значителен негативен ефект върху дейността на Дружеството, резултатите от
неговите операции или финансово състояние. Ако това доведе до намаляване на пазарната цена на
Облигациите, инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Рисковете и
несигурностите, описани по-долу, не са единствените, пред които Дружеството е изправено.
Допълнителни рискове и други несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за
несъществени, могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на
Дружеството, резултатите от операциите или финансовото му състояние. Потенциалните
инвеститори трябва да прочетат този документ изцяло и да не разчитат само на информацията,
изложена в този раздел.
Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове. Потенциалните инвеститори
трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация, както и цялата
информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият Облигации, емитирани от
Дружеството.
Дейността на „София Хотел Балкан” АД е ограничена в областта на хотелиерството,
ресторантьорството и отдаването под наем на търговски площи в притежавания от Дружеството хотел
„Шератон София Балкан”. Основната дейност е хотелската; тя осигурява и основната част от приходите,
а именно приходи от нощувки, като приготвянето и доставката на храна в ресторантите и баровете, вкл.
рум сървиз в хотела, са със спомагателен и съпътстващ характер. Сравнително от скоро (от 2008 г.) делът
на приходите от отдаване под наем на търговски площи се е завишил значително, при средно 8% от
всички приходи през 2004-2007 г. до средно 18.5% за периода 2008-2010 г. (Източник: „София Хотел
Балкан” АД). Това се дължи на увеличените наемни площи в резултат на преустройството на бившия
ресторант „Преслав” в магазини и изграждането на такива от двете страни на главния вход.
Единственото дъщерно дружество „Метропол Палас” д.о.о. е създадено с цел да извършва
хотелска дейност в апортирания в капитала му хотел „Метропол” в Белград, Сърбия, но на практика не
извършва дейност от началото на 2007 г., когато започва реконструкцията на притежавания от
дружеството хотел, която се очаква да приключи не по-рано от 11-12 месеца от възобновяване на
строителните работи. На този етап и в средносрочен план, дейността му е повлияна главно от рисковете,
свързани с реконструкцията на недвижими имоти.
Рискове, свързани с извършваната дейност
Намаляване на цените на нощувките – основна част от приходите на Дружеството се формира
от хотелска дейност, т.е. от заплащането за нощувки в хотел. Намаляване на цените на нощувките в
сравнимите висококатегорийни хотели в същото населено място би се отразило неблагоприятно върху
приходите на Дружеството и Групата, съответно върху печалбата. Дружеството се стреми да предлага
висококачествени услуги, които обуславят оптимално високи цени и същевременно прилага гъвкава
ценова политика, съобразена с пазарните условия.
Намаление на равнището на наемите - известна част от текущите приходи на Дружеството се
формират от наемите на търговски площи (основно от магазините в хотела), които се договарят при
предоставяне на съответния обект за ползване. Намаление на пазарните нива на наемите би повлияло
отрицателно върху приходите на Дружеството, съответно върху неговата печалба. Дружеството се
стреми да намалява риска от потенциално намаление на наемните равнища чрез сключването на
дългосрочни договори за наем с надеждни партньори.
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Повишена конкуренция
От 2008 г. до момента се наблюдава повишена конкуренция от страна на другите петзвездни
хотели в София, като допълнителен фактор е и навлизането на пазара на много четиризвездни хотели,
които също привличат част от гостите на висококатегорийните хотели в София. Конкуренцията от страна
на тези обекти е свързана главно с по-ниски цени и не толкова с предлагане на по-високо качество на
услугите. Подобни фактори могат да доведат до намаляване на заетостта, което от своя страна би довело
да намаляване на очакваната доходност на Дружеството. Дружеството се стреми да намали ефекта на
този рисков фактор чрез сключване на договори със стратегически корпоративни партньори, вкл.
дългосрочни договори с контрагенти (напр. с авиокомпании за настаняване на екипажи и др.под.), които
осигуряват определен целогодишен обем на нощувките; с предлагане на подходящи зали и организиране
на конферентни услуги и големи събития, които водят до увеличаване на броя нощувки, свързани с тези
събития; с договаряне на големи туристически групи; чрез разработване на специални пакети промоции
и таргетирани кампании, насочени както към туристически пътувания, така и към организаторите на
конферентни събития и инсентив пътувания.
Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти
Както е посочено по-горе, известна част от приходите на Дружеството се формира от получени
наеми от отдаване на търговски площи – част от хотел „Шератон София Балкан”. Това определя и
зависимостта му в известна степен от финансовото състояние на наемателите и тяхната способност да
заплащат редовно месечните си задължения. Неизпълнението на някой от наемателите би имало
негативен ефект върху резултатите на Дружеството, тъй като ще доведе до намаляване на приходите от
оперативна дейност. За да избегне прекалената зависимост от финансовото състояние на своите
наематели, Дружеството работи от една страна с голям брой наематели, така че неизпълнението на
задълженията от страна на някой от тях да не се отрази на общите приходи на Дружеството от тази
дейност, а от друга страна – с наематели, които имат добра репутацията и за които може основателно да
се предположи, че рискът от неизпълнение е сведен до минимум. При подписване на договорите за наем,
за значителна част от тях, Дружеството е получило банкови гаранции, издадени в негова полза, които
покриват евентуално възникнала забава при плащането на месечните наеми от фирмите-наематели.
Рискове, свързани с ремонтирането и поддръжката на недвижими имоти
Дружеството експлоатира основния си актив – хотел „Шератон София Балкан”, който е изграден
през 50-те години на миналия век и приходите му са зависими от състоянието на този актив. С цел
подобряване качеството на предлаганите услуги се налага да се инвестира постоянно в поддръжката и
реновирането на хотела. По отношение на притежавания от дъщерното дружество хотел „Метропол”,
който е построен през същия период, пускането му в експлоатация зависи от приключването на
основната реконструкция, която започна през 2007 г. Поради това Дружеството носи риск, свързан със
способността на наетите строителни фирми да завършват обектите в рамките на предвидените разходи, в
съответствие с приложимите планове и регулации, и особено в рамките на определените срокове.
Независимо дали е налице вина при забавата в изпълнението, тя може да доведе до удължаване на
сроковете, през които не могат да бъдат приемани гости в хотелските, съответно в общите и други части
в сградите, което от своя страна води до намаляване на приходите от основната дейност. Настъпване на
събития като описаните по-горе би имало значителен отрицателен ефект върху рентабилността на
Дружеството и пазарната цена на неговите ценни книжа. За минимизирането на този риск Дружеството
проучва внимателно потенциалните си контрагенти - строителни фирми и сключва договори с утвърдени
компании, които са в състояние да изпълнят възложените дейности качествено, в срок и в рамките на
предвидения бюджет. Освен това, Дружеството осъществява непрекъснат контрол върху строителните и
ремонтни работи. Във връзка с протичащите реновационни дейности в хотел „Метропол Палас”,
Дружеството носи допълнително риск от евентуална невъзможност за осигуряване на необходимото
финансиране, съгласно предвидено в този проспект, за довършване на проекта в Сърбия, което би довело
до описаните по-горе отрицателни последици.
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Рискове, свързани с времето, икономически рискове
Дейността на Дружеството и Групата не се характеризира със силно изразена сезонност, тъй като
е насочена предимно към клиенти, които пътуват по работа. Поради това и влиянието на времето,
климата и определени сезони нямат пряко отношение към дейността, за разлика от хотелите в
курортните комплекси. Дружеството поддържа застраховки, които покриват рисковете, свързани с
влиянието на природни явления като урагани, земетресения, вкл.пожари. Икономическо забавяне в
страните, където са разположени хотелите обаче, може да има неблагоприятно влияние върху търсенето
на услугите, предлагани от Дружеството и неговото Дъщерно Дружество, като намали броя и
продължителността на бизнес пътуванията в тези региони.
Рискове, свързани с околната среда
Дейността на Дружеството и Групата не поражда никакви особени рискове, свързани с околната
среда. Дружеството спазва изискванията за разделно събиране на отпадъците. Рисковете от причиняване
на щети на околната среда от съоръжения и технически инсталации в хотела се управляват чрез
провеждане на редовни проверки.
Непокрити от застраховка загуби
Дружеството поддържа застраховки на имущество, а именно на сградата на хотел „Шератон
София Хотел Балкан” с покрити рискове пожар и свързани рискове, природни бедствия, земетресения,
тероризъм, вкл. прекъсване на дейността, с таван на застрахователното покритие 25 333 803 евро по
отношение на имуществото и 4 500 000 евро по отношение на прекъсването на дейността, както и
отговорност към трети лица с покрити рискове обща гражданска отговорност, вкл. отговорност на
продукта и тероризъм, с таван на застрахователното покритие 15 004 000 лева по отношение на всяко
едно събитие и като годишен агрегат (вж. и Бизнес преглед, Застраховки). Лимитите на отговорност на
застрахователя са предвидени с цел намаляване на разходите за застрахователни премии, които
застрахованият следва да заплаща. Оптимизирането на разходите обаче, е направено при
предположението, че няма да има много искове от страна на трети лица за причинени щети при
осъществяване дейността на Дружеството или негови служители. Във връзка със застраховката на
имуществото следва да се отбележи, че в изпълнение на договори за кредит с Юробанк И Еф Джи
България АД, които са обезпечени с ипотеки върху хотела, застраховката е направена в полза на банката
– кредитодател. Поддържаните застраховки са в съответствие с обичайната благоразумна практика в
страната, като са покрити и рисковете, свързани с терористични актове, които обичайно не се покриват
поради по-високите разходи, свързани с това. Ако произтекат вреди от застрахователно събитие над
застрахователното покритие обаче, Дружеството ще претърпи загуби.

Рискове, специфични за Дружеството и Групата
Оперативен риск. Оперативният риск се отнася до риска от загуби или неочаквани разходи,
свързани с дейността, проблеми в текущия контрол.
Неетично и незаконно поведение. Това е рискът от вреди поради неетично поведение на
работници и служители, както и на лица, с които има договорни отношения. Рискът от неетично и
незаконно поведение на работници и служители, както и на външни контрагенти се минимизира
посредством внимателния предварителен анализ и подбор на тези лица, на техния професионален опит,
квалификация и репутация.
Напускане на ключови служители. Това е рискът дейността да бъде застрашена при напускане
на служител от ключово значение и със специфична квалификация, за когото е трудно или невъзможно
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да се намери заместник в разумен срок и при разумни финансови условия. Дружеството се стреми да
намали този риск чрез подходящо стимулиране на ключовите служители, вкл. подходящ размер и
периодично осъвременяване на предлаганото възнаграждение в съответствие с показаните резултати. В
допълнение към това, всяко физическо лице, което има ръководна или оперативна функция в дейността
на Дружеството е заявило своето намерение за дългосрочно ангажиране с дейността на Дружеството.
Политика по управление на финансовите рискове. В хода на осъществяване на обичайната си
дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, в това число пазарни рискове (в
частност валутен и лихвен риск), кредитни рискове и ликвидни рискове, които са подробно разгледани в
Бележка 3 от консолидираните годишни финансови отчети към 31.12.2009 г., 31.12.2008 г. и 31.12.2007 г.

Общи (системни) рискове
Общите (системни) рискове са рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в страната
и са резултат от външни за Емитента фактори, върху които последният не може да оказва влияние.
Основните методи за ограничаване на влиянието на тези рискове са събиране и анализиране на текущата
информация и прогнозиране на бъдещото развитие по отделни и общи показатели. Такива рискове са:
Регулационен риск. Това е рискът Дружеството да реализира загуби поради промяна на
нормативната уредба, засягаща дейността му. Вероятността за неблагоприятна промяна в нормативната
уредба в България се оценява като сравнително малка. От друга страна, дейността на Дъщерното
Дружество се регулира от законодателството на Република Сърбия, която не е част от ЕС, така че
съществуват известни рискове във връзка с възможните разлики, а понякога и противоречия в правните
норми, които се прилагат по отношение на двете дружества.
Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за
финансовия резултат на Дружеството е размерът на данък печалба, както и евентуални промени в
данъчния режим, на който то е субект. От 2007 г. ставката на корпоративния данък в България е
определена на 10%. Увеличаването на приложимия данък ще има пряк неблагоприятен ефект върху
дейността на Дружеството. Съгласно Закона за данък върху добавената стойност, данъчната ставка за
настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване, е 7 на сто (за разлика от
данъчната ставка, приложима по принцип за облагаеми доставки, вкл. туристически услуги извън
организираните групи, която е 20 на сто). Считано от 1 април 2011 г., се въвежда промяна в облагането с
ДДС, като от една страна ще се прилага обща ДДС ставка за всички туристически услуги (не само за
организирани групи, което облагодетелстваше главно големите морски и планински курорти), но от
друга страна се увеличава размера й - данъчната ставка изобщо за настаняване, предоставяно от
хотелиер, става 9 на сто. Бъдещо увеличаване на данъчната ставка би имало неблагоприятен ефект, тъй
като увеличава крайната цена на хотелските услуги, заплащана от клиентите на Дружеството.
Риск от забавен икономически растеж. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе
до по-ниска покупателна способност на стопанските субекти, до по-ниски нива на потребление и
инвестиции, което неминуемо ще засегне дейността на Дружеството, а оттам и печалбите му. Считаме, че
полаганите от изпълнителната власт усилия за преструктуриране на икономиката, повишаване на
нейната конкурентоспособност, както и привличането на нови инвестиции създават предпоставки за
ускорен икономически растеж в средносрочен план.
Кредитен риск. Позицията на България на международните дългови пазари се подобри през
последната година след като през декември 2009 г. и януари 2010 г. съответно рейтинговите агенции
Standard & Poor's (S&P) и Moody’s Investors Service повишиха перспективата пред кредитния рейтинг на
страната до стабилна. Оценката на кредитния риск на S&P остана BBB за дългосрочния дълг и A-3 за
краткосрочните задължения на страната. Рейтингът присъден от Moody’s е Baa3 с положителна
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перспектива и през месец август той беше потвърден. Кредитният рейтинг на България, присъден от
Fitch Ratings, е BBB- за дългосрочни задължения в чуждестранна валута и BBB за местна валута, с
негативна перспектива.
Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг се състои в понижаване на
рисковите премии по заемите, което води до по-благоприятни лихвени равнища (при равни други
условия).
Потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на страната в бъдеще би имало благоприятно
влияние върху дейността на Дружеството и по-точно върху условията на неговото външно финансиране.
От друга страна, едно евентуално понижение на кредитния рейтинг на България би оказало отрицателно
влияние върху цената на финансирането на Дружеството, освен ако неговите заемни споразумения не са
с фиксирани лихви. България бе приета за пълноправен член на ЕС през 2007 г. и това ни дава
допълнително основание да считаме, че Дружеството не е изправено пред значителен
макроикономически кредитен риск. Дружествата от Групата са получили финансиране по няколко
кредита, подробно представени в раздел „Преглед на финансовото състояние и дейността Съществена задлъжнялост”.
Валутен риск. През 1997 г. в България е въведен валутен борд, при което българският лев е
фиксиран към еврото. Системата на валутен борд доведе до стабилизиране на българската икономика,
намаляване на инфлацията, устойчив растеж и положителна оценка от международните рейтингови
агенции. Валутният риск от една страна е близък до валутния риск при движението на цената на
евро/щатски долар, а от друга страна, е еквивалентен на политическия риск на страната. Дружеството би
било изложено на валутен риск при евентуална отмяна на валутния борд и освобождаване на курса на
лева спрямо еврото. Ако при това положение еврото се обезцени/поскъпне, то финансовият резултат на
Дружеството би се променил в посока към увеличение/намаление, поради валутно-курсови
печалби/загуби от преоценка на заемите и търговските задължения на Дружеството в евро.
Инфлационен риск. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната
покупателна сила на икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в
местна валута. Системата на валутен борд контролира паричното предлагане, но външни фактори (напр.
повишаването на цената на петрола) могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива.
Очаква се присъединяването на страната ни към ЕС и стабилното представяне на икономиката ни да
окажат натиск към доближаване на ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС, т.е.
инфлацията в страната да бъде по-висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС. Към
настоящия момент и като цяло, механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че инфлацията в
страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние върху икономиката на страната,
и в частност върху дейността на Дружеството. Икономиките на Югоизточна Европа подобно на много
други възникващи икономики или икономики в преход, са частично изолирани поради липсата на
развитие на техните финансови пазари. По ирония на съдбата техните по-малко сложни пазари ги излагат
на по-малка опасност от тотално поражение, на което са изложени по-развитите. Въпреки това тези
икономики също не могат да избегнат влиянието на световния икономически спад, повишаването на
стойността на кредитите и намаления апетит за поемане на риск.
Риск, свързан със световната икономическа и финансова криза. Глобалните размери на
финансовата криза са може би признак за същността й. В миналото подобни кризи бяха по-локализирани
и се преодоляваха по-лесно. Разликата този път е в бързото разпространяване на мощни финансови
иновации - по-специално начините на възникването и разпространението им, въведени от водещи банки.
Те дадоха възможност рискът да се разпространи в голям мащаб за сметка на прозрачността.
Вследствие на това възникването на сенчестата банкова система, до голяма степен нерегулирана
и без подходящ надзор доведе до непрозрачност на финансовите пазари и до рискове за системата.
Доверието в "самолечебната" сила на пазарите не даде резултатите, които някои очакваха.
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Секюритизирането на ипотеките разпространи финансовите рискове в икономиката до такава
степен, че номинално лошите заеми не са катастрофални за банките. Но променянето на ипотеките в
сложни задължения по дълговете правят трудно идентифицирането на кой какво точно държи.
Финансовите иновации, които имат за цел да намалят риска на индивидуално или микро равнище,
доведоха до изострянето му на макро равнище и така до увеличаването на риска за системата. Нещо
повече, иновациите благоприятстват спекулативната търговия.
Подобно на всяка друга криза и тази дава възможност да се извлекат поуки за политиците. Две
от най-важните предизвикателства са свързани с прозрачността и ликвидността. Сега ще има и по-голям
натиск за по-голяма отчетност. При сегашното състояние на нещата централните банки и МВФ
осигуряват безплатни процедури по измъкване от затрудненията. Финансовите институции може би ще
бъдат по-склонни към по-стриктна дисциплина, ако са изправени пред парични глоби. Например, могат
да се въведат специфични мерки, целящи превенция на спекулациите.
В много отношения традиционните начини за оценка на рисковете са остарели. Сложността на
инструментите на финансовия пазар днес правят моделите ненадеждни. Количествените модели,
използвани в инвестиционните решения и оценката на риска на финансовите пазари в същността си имат
концептуален недостатък. Рискът не може да бъде капсулиран в няколко цифри и затова е необходимо
по-задълбочено описание. Най-трудната задача за политиците е да се преборят с мащабите на повисоките рискове за системата при наличието на интензивни финансови иновации.
Отражението на кризата върху дейността на Дружеството започна да се усеща през 2008 г. и
особено през 2009 г., като е свързано с намаляване на броя и продължителността на бизнес пътуванията
от една страна и от друга – с ориентиране на традиционни клиенти към хотели, които предлагат по-ниски
цени, макар и при по-ниско качество на услугите. Дружеството се стреми да преодолява ефекта на тези
явления с подходяща ценова политика, разширяване на кръга предлагани услуги (вкл. договаряне на
конферентни събития) и промоционални пакети.
Политически риск. Политическите рискове са свързани с възможността от възникване на
вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство. Този риск е
свързан с възможността правителството на една държава внезапно да смени политиката си и в резултат
на това средата, в която работят дружествата да се промени неблагоприятно, а инвеститорите да понесат
загуби.
Други системни рискове. Други рискове, породени от световната политическа и икономическа
конюнктура, са възможната нестабилност или военни действия в региона. Бедствията и авариите са
фактори, усложняващи всяка система за управление на рисковете. Последствията са трудно предвидими,
но достъпът до информация и прилагането на система за прогнозиране и действия в екстремни ситуации
са възможни начини за минимизиране на отрицателния ефект.

Рискове, свързани с Облигациите

Рискове, свързани с инвестиции в Облигации от настоящата емисия
Потенциалните инвеститори в корпоративни облигации трябва да са добре запознати с
рисковете, съпровождащи инвестициите в ценни книжа, както и да разглеждат всяка инвестиция в
зависимост от собствената си готовност за поемане на риск спрямо търсената от тях възвръщаемост,
инвестиционен хоризонт, инвестиционни ограничения и цели. Според Модерната теория за инвестиции в
портфейли всяка инвестиция следва да се разглежда, освен на индивидуална база, и в контекста на
цялостния инвестиционен портфейл на инвеститора.
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Инвестицията в настоящата емисия облигации представлява инвестиция в необезпечена
облигация с фиксиран купон, която носи кредитния риск, изразяващ се в евентуалните затруднения по
посрещане на плащанията по дълга (главници и лихви), които дружеството би могло да има при
небалансирана капиталова структура, съчетана с неблагоприятна конюнктура.
Описанието на други рискове, свързани с инвестирането в настоящата емисия облигации, е
представено по-долу:
Лихвен или ценови риск
Лихвеният риск е рискът от неблагоприятна промяна на цената на облигацията, която се дължи
на промяна на преобладаващите пазарни лихвени проценти. Тъй като настоящата емисия е с фиксиран
купон, при понижение на пазарните лихвени равнища, нейната цена ще се покачи.
Следната формула дава връзката цена – доходност на облигация с фиксиран купон:

Ценa на облигация =

CPNn*m + M
CPN1
CPN2
+
+
(1 + YTM / m)1 (1 + YTM / m) 2 (1 + YTM / m) n*m

където,
CPN – купонно плащане
M – главнично плащане
YTM – годишна доходност до падежа в %
m- брой купонни плащания в година
n- поредност на купонното плащане
Риск, свързан с липсата на обезпечение на вземанията по Облигациите
Облигациите от настоящата емисия са необезпечени, което означава, че при евентуална
несъстоятелност или ликвидация на Емитента, или просто при неизпълнение на негови задължения в
предвидените срокове, вземанията по Облигациите няма да се ползват с привилегиите на обезпечените
със залог или ипотека вземания.
При индивидуално принудително изпълнение например, вземанията, обезпечени със залог или
ипотека, се ползват с право на предпочтително удовлетворение от стойността на заложения или
ипотекиран имот. Вземанията по настоящите Облигации не се ползват с подобни привилегии.
При евентуална несъстоятелност вземанията, обезпечени със залог или ипотека ще се
удовлетворяват първи по ред от получената сума от реализацията на обезпеченията; вземанията по
настоящите Облигации ще се удовлетворяват след това (както и след други привилегировани вземания –
като тези по трудовоправни и публичноправни отношения) и наравно с останалите необезпечени
вземания (но преди вземания по кредити, отпуснати на Емитента от акционери или вземания по
безвъзмездни сделки). Това означава, че е възможно да не остане имущество за разпределяне и
удовлетворяване на вземанията по Облигациите, след удовлетворяване на вземанията на обезпечени
кредитори на Дружеството или други кредитори, чиито вземания са с приоритет.
При ликвидация на Емитента, вземанията по Облигациите (както и вземанията на всички
кредитори на Дружеството) подлежат на удовлетворяване в пълен размер преди да се пристъпи към
разпределяне на останалото имущество на Емитента в полза на акционерите под формата на
ликвидационен дял. Ако се окаже, че е налице неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на
19

Дружеството, се открива производство по несъстоятелност (и се прилагат горепосочените правила), а
производството по ликвидация се прекратява.
Риск от предсрочно погасяване на задълженията по облигационния заем по инициатива на
емитента
Емитентът има право да упражни call опция, след изтичане на 3 (три) години от датата на
сключване на облигационния заем, която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната
главница. Опцията може да бъде упражнявана неколкократно след изтичане на срока по предходното
изречение, при спазване на определени условия относно уведомяване на Облигационерите и цена на
обратно изкупения размер на главницата, варираща взависимост от оставащия срок до първоначално
определения падеж.
Облигациите, издадени с опция за предсрочно погасяване на главницата по инициатива на
емитента носят риск за облигационерите от по-ранното погасяване на задълженията към тях, което е
свързано с три рискови елемента:
- трудно предвидими или непредвидими парични потоци от инвестицията за облигационерите
поради съществуващата възможност от по-ранно погасяване на задълженията на емитента. “Животът”
на облигациите се съкращава по този начин и в някои случаи може да бъде много по-кратък от
първоначално обявения им срок;
- риск от реинвестиране на средствата от облигациите при по-ниска лихва – реинвестиционен
риск. В случай на предсрочно погасяване на главницата съществува риск за облигационерите да вложат
получените средства в инструменти и/или в проекти, носещи по-малка доходност от тази на облигациите
от настоящата емисия. Облигационерите от предлаганата емисия ще получат горепосочената
компенсация при предсрочно погасяване;
- по-малък потенциал за увеличаване на цената – в ситуация на понижаване на общите лихвените
нива, възможността за предсрочно погасяване на цялата главница ограничава ръста в цената на
облигациите около цената за предсрочно погасяване на цялата главница.
Реинвестиционен риск
Ефективната доходност за определен период при инвестиране в дадена облигация зависи от
цената на закупуване, цената на продажба и дохода, при който се реинвестират купонните и главничните
плащания от облигацията. Връзката цена – доходност, описана в по-горе, се базира на предположението,
че сумите от купонните и главничните плащания ще бъдат реинвестирани при постоянна годишна
доходност, равна на тази от първоначалната инвестиция.
Рискът при реинвестиране е рискът от влагане на сумите, получавани при купонните и
главничните плащания по време на периода на държане на облигацията, при доходност, различна от
първоначалната доходност до падежа. Ако сумите от купонните и главничните плащания се
реинвестират на нива, по-високи от първоначалната доходност до падежа, ефективният доход от
инвестицията ще бъде по-висок от първоначалната доходност до падежа и обратно.
Риск от промяна в параметрите на емисията
Възможно е параметрите в емисията да бъдат променени при настъпване на определени
обстоятелства и по реда и при условията, определени по-долу в раздел Описание на Облигациите и
приложимото българско законодателство – Промени в условията на Облигационния заем. Както
показва практиката към датата на настоящия Проспект, по много от съществуващите облигационни
емисии в България бяха променени някои от параметрите (основно отсрочване на окончателния падеж на
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емисиите, като във връзка с това в някои случаи са променяни и условията относно доходността по
облигациите, а също и условията за обратно изкупуване преди падежа). Емитентите обосновават
извършваните промени главно с неблагоприятния ефект от световната икономическа криза върху
дейността си. При сходни условия параметрите по настоящата емисия могат да бъдат променени (като
основната промяна би била свързана с отлагане на окончателния падеж в рамките на не повече от 20
години, считано от датата на сключване на Облигационния заем). За целта ще е необходимо
предварителното одобрение на Общото събрание на облигационерите, но независимо от това
облигационерите ще носят риска, свързан с това задълженията за изплащане на главницата по
Облигациите да не бъдат погасени на първоначално определения падеж, съответно във връзка с това да
бъдат извършени и промени в размера и/или периодичността и условията на лихвените плащания, както
и условията за упражняване на кол опцията от Емитента (за повече информация вж. раздел Описание на
Облигациите и приложимото българско законодателство – Промени в условията на Облигационния
заем).
Измерители на лихвен риск
Най-използваният измерител за лихвен риск е т.нар. модифицирана дюрация. Тя е равна на
средно претегления срок до падежа на паричните потоци от дадена облигация, разделена на (1 +
доходността до падежа / брой купонни плащания) като съответните тегла са равни на настоящата
стойност на паричните потоци, разделена на цената на облигацията. При облигации с опция за обратно
изкупуване, поради непредвидимостта на паричните потоци, се използва ефективна дюрация, чието
изчисление изисква използване на т.нар. биномна структура за определяне на опционно-коригиран спред.
Приблизителната процентна промяна на цената на облигация без опция може да се изчисли по
следната формула:
∆Цена % = (-)(Дюрация)*(∆ доходност до падежа),
където със символа ∆ се означава промяната на параметрите.
Дюрацията на настоящата емисия трудно може да бъде изчислена поради невъзможността, към
момента на издаване на емисията, да се определи дали емитента ще се възползва от правото на обратно
изкупуване и ако това стане в кой момент ще бъде упражнено правото и за каква част от главницата.
Ликвиден риск
Ликвидният риск произтича от евентуалната липса на пазарно търсене на облигациите на
Дружеството. Поради това, облигационерите на Дружеството може да не успеят да продадат в желания
момент всички или част от облигациите си, или да са принудени да ги продадат на значително по-ниска
цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова цена.
Валутен риск
Настоящата емисия корпоративни облигации е деноминирана в евро. При предположение за
запазване на системата на фиксиран валутен курс на лева към еврото, валутен риск от инвестицията не
съществува за инвеститори, чиито средства са в левове или евро. Валутен риск съществува за
инвеститори, чиито първоначални средства са деноминирани в щатски долари или друга валута,
различна от евро и лев, поради постоянните движения на валутните курсове. Инвеститори, които поемат
валутен риск при покупката на настоящата емисия биха увеличили или намалили ефективната доходност
от инвестицията си вследствие на засилване или отслабване на курса на еврото спрямо съответната
валута.
Инфлационен риск
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Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната
възвръщаемост на инвестициите. Умерената степен на инфлация след 1998 г. позволи на икономическите
субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността. Въпреки положителните тенденции,
произтичащи от условията на валутен борд и поддържането на рестриктивна фискална политика,
касаещи изменението на индекса на инфлацията, отвореността на българската икономиката,
зависимостта й от енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от "внос" на
инфлация. При нарастване на инфлацията в страната, реалната доходност от инвестицията може да
спадне в резултат на повишаване на общото ценово равнище.

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа
Българската Фондова Борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на
ценни книжа в някои други държави
Българската Фондова Борса е значително по-малка и по-слабо ликвидна от пазарите на ценни
книжа в някои други страни, каквито са тези в САЩ, Великобритания и други европейски държави.
През 2009 и 2010 г. търговията на Българската Фондова Борса се осъществява в условия на
продължаваща световна финансова и икономическа криза, които рефлектират негативно върху
капиталовия пазар и сектора на реалната икономика в България.
Към края на 2010 г. общо 528 емисии финансови инструменти са регистрирани за търговия на
БФБ, като 23 емисии са регистрирани на официален пазар на акции (сегменти А и В), 307 емисии са
регистрирани на неофициален пазар на акции (сегменти А и В), 67 емисии са регистрирани на пазар на
дружества със специална инвестиционна цел, 1 емисия е регистрирана на официален пазар на облигации
и 69 емисии са регистрирани на неофициален пазар на облигации.
Спрямо края на предходната 2009 г. е налице намаление, както в общия брой регистрирани
емисии, като към тази дата броят им е бил 555, така и в броя емисии облигации, регистрирани за
търговия, който е бил: 83 емисии са били регистрирани на неофициален пазар на облигации и 2 емисии
са били регистрирани на официален пазар на облигации.
Към 31 декември 2010 г. пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ, възлиза на
3 479,3 млн. лева за Официален пазар на акции, 5 862,7 млн. лева – за Неофициален пазар на акции и
1 412,1 млн. лева – за Пазар на дружества със специална инвестиционна цел. За сравнение, към 31
декември 2009 г. пазарната капитализация на дружествата, търгувани на БФБ, възлиза на 3 640,5 млн.
лева за Официален пазар на акции, на 6 546,0 млн. лева – за Неофициален пазар на акции и 1 608,9 млн.
лева – за Пазар на дружества със специална инвестиционна цел.
Оборотът за 2010 г. от търговия на официален пазар на облигации възлиза на 3 213 хил.лв., като
е налице увеличение спрямо 2009 г., за която е налице оборот в размер на 1 315 хил.лв. Оборотът от
търговия на неофициален пазар на облигации за 2010 г. възлиза на 121 090 хил.лв., като е налице
известен спад спрямо предходната година, когато е бил 166 823,9 хил.лв.
Същевременно, много малък брой дружества представляват голяма част от пазарната
капитализация и значителна част от търгуваните обеми на Българската фондова борса. Ниската
ликвидност води и до други затруднения, като прекомерна волатилност, при пазар, който също така е
уязвим от спекулативна дейност, тъй като ликвидността е обикновено толкова ниска, че цените могат да
бъдат манипулирани от относително малки сделки.
Следователно, няма гаранция, че Облигациите ще се търгуват активно, като ако това не стане,
волатилността на цената може да нарасне.
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Досега не е съществувал пазар за Облигациите
Допускането на Облигациите до търговия на БФБ зависи на първо място от успешното
приключване на първичното публично предлагане. За тази цел следва да се изпълнят условията,
предвидени в настоящия Проспект, при които Облигационният заем се счита за сключен, а именно до
крайния срок на подписката да бъдат записани и платени най-малко 60 000 Облигации, с обща
номинална и емисионна стойност в размер на 6 000 000 евро (вж. и Записване и продажба – Записване на
Облигации – Записване на по-малко от Предлаганите Облигации. Условия, при които облигационният
заем се счита за сключен.).
Инвеститорите следва да имат предвид и това, че преди допускането на Облигациите за търговия
на БФБ не е съществувал пазар за тях. Няма сигурност, че ще се създаде и ще съществува активен борсов
пазар за Облигациите и след приемането им за търговия на БФБ. Ако не се формира активен борсов
пазар за Облигациите, пазарната цена и тяхната ликвидност могат да бъдат неблагоприятно засегнати от
това.
Очаква се, че пазарът на ценните книжа ще бъде повлиян от икономическите и пазарните
условия и в другите държави от Централна и Източна Европа, другите нововъзникващи пазари, а също и
от икономическите и пазарни условия в Западна Европа и САЩ. Не може да има сигурност, че няма да
настъпят събития, които да причинят резки колебания в пазарните цени на борсово търгуваните ценни
книжа, както и че подобна динамика няма неблагоприятно да засегне цената на Облигациите.

Рискове за София Хотел Балкан АД, произтичащи от емитирането на дългови ценни
книжа
Риск, свързан със задължението на емитента да плаща фиксирана лихва по емитирания
от него облигационен заем
Дружеството – емитент на дългови ценни книжа с фиксиран доход сключва заема при
определени условия (равнище на инфлация, основен лихвен процент, установени лихвени нива по
сходни облигационни заеми и др.) и определя размера на фиксирани лихвени плащания за бъдещи
периоди. При такъв вид облигационен заем и преди настъпването на падежа му е възможно да настъпят
съществени промени в условията (по-ниско равнище на инфлация, съответно по-нисък основен лихвен
процент), при които се сключват облигационните заеми и емитентът да се окаже в ситуация, при която
ще има задължението да плаща по-високи от пазарните лихви.
Влиянието на този риск значително може да се редуцира при точни разчети за това, как ще бъдат
използвани средствата, привлечени от облигационерите след емитирането на ценните книжа и какви
входящи парични потоци ще генерират същите (при емитента) до падежа на емисията.
Риск, свързан с промяна в курса на валутата, в която е деноминиран облигационния заем
В случай, че емитентът сключи облигационния заем във валута, различна от тази, в която
реализира своите постъпления (основна валута), възниква риск от промяна на курса на основната валута
към валутата, в която е емитиран заемът и като следствие от това евентуално натоварване при плащане
на лихви и главница.
Емисията на София Хотел Балкан е деноминирана в евро и, тъй като приходите, които
дружеството ще реализира от дейността си са предимно в български лева и евро, и имайки предвид
фиксирания валутен курс на българския лев към единната европейска валута, няма непосредствена
опасност от неблагоприятни валутни движения.
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Кредитен риск, свързан с невъзможността Дружеството да изплати навреме или да не
плати лихви и главница по облигационния заем
Кредитният риск произтича от наличието на привлечен капитал в капиталовата структура на
дружеството. Рискът се изразява в евентуалните затруднения по посрещане на плащанията по дълга
(главници и лихви), които дружеството би могло да има при небалансирана капиталова структура,
съчетана с неблагоприятна конюнктура. Ефектът от използване на привлечен капитал е двупосочен. В
случай, че възвращаемостта от основната дейност на дружеството превишава цената на привлечения
капитал, акционерите на дружеството се радват на по-голяма възвращаемост на акционерния капитал при
увеличаване дела на привлечения капитал в следствие на така наречения “ефект на финансовия лост”
(ливъридж). В случай, че възвращаемостта от основната дейност на дружеството се окаже по-малка от
изискуемата цена на привлечения капитал, в следствие на икономическа стагнация и неблагоприятна
конюнктура възниква опасност от ликвидна криза и неплатежоспособност при твърде голям дял на
привлечения капитал. Това потенциално би могло да доведе до “ефект на източване на капитала” за
дружеството, който „работи” изцяло за плащане на цената на привлечения ресурс. Следователно,
необходимо е да се потърси баланс между ползите от нарастване дела на привлечения капитал - а именно
нарастване възвращаемостта на акционерния капитал и риска от ликвидна криза и неплатежоспособност.
Дружеството използва в дейността си привлечен капитал и от създаването си досега поддържа
реноме на обслужващо редовно своите задължения. Дружеството не счита, че настоящата емисия би
повлияла на платежоспособността му предвид финансовото състояние, управленския опит и репутацията
на емитента; осъществяването на вътрешен и независим одит и стратегията му за запазване стабилността
на основните показатели във финансовите отчети, които като поет анганжименти са подробно описани в
“Поддържане на финансовите съотношения“.
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ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОСПЕКТА И ДРУГА ВАЖНА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Отговорност за съдържанието на Проспекта
„София Хотел Балкан” АД поема отговорност за съдържанието на този Проспект, като
документът е одобрен от Съвета на Директорите на Дружеството (вж. „Обща информация – 4. Одобрение
на Проспекта”). С подписа си на последната страница от Проспекта изпълнителният директор на
Дружеството Йоанис Даскалантонакис декларира, че при изготвянето на Проспекта е положена
необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона и че доколкото му е известно,
информацията в Проспекта съответства на действителните факти и обстоятелства, не е подвеждаща или
съдържаща непълноти, които е вероятно да засегнат важността й, и коректно представя съществените
аспекти от икономическото, финансовото и правно състояние на Дружеството, както и правата по
Облигациите.
Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, членовете на Съвета на
Директорите на Дружеството (вж. „Съвет на директорите”) отговарят солидарно за вредите,
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта. Десислава Иванова Ялъмова, в
качеството си на съставител на годишните финансови отчети на Дружеството отговаря солидарно с
лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в
неговите финансови отчети, а регистрираният одитор (вж. „Обща информация – 8. Одитор и одитен
комитет”) – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети на Дружеството. В тази
връзка посочените в този параграф лица са декларирали изискуемите от закона обстоятелства.
Този Проспект е предназначен да предостави информация на потенциални инвеститори в
контекста и с единствената цел те да могат да оценят евентуалната си инвестиция в Облигациите. В тази
си роля, Проспектът съдържа избрана и обобщена информация, не съдържа поемане на задължения или
отказ от права и не създава права към никое лице, освен към потенциалните инвеститори.
Този Проспект следва да бъде четен заедно с всички документи, инкорпорирани към него чрез
препращане (вж. „Инкорпориране чрез препращане”).
Липса на оторизация
Потенциалните инвеститори трябва да разчитат само на информацията в този документ. Никое
лице не е оторизирано да предоставя информация или да прави изложения, различни от тези, съдържащи
се в този документ и, ако са предоставени или направени, тази информация или изложения не трябва да
се считат за оторизирани от Дружеството. Без да се изключват задълженията на Дружеството да
публикува допълнение на проспекта съгласно българския Закон за публичното предлагане на ценни
книжа, нито доставянето на този документ, нито покупката на Облигации, извършени съгласно този
документ, при каквито и да било обстоятелства, водят до заключението, че не е имало промяна в
дейността на София Хотел Балкан или че информацията, съдържаща се тук, е вярна след датата на този
документ.
Ограничения относно разпространението на Проспекта
Разпространението на този документ и предлагането на Облигациите в някои юрисдикции може
да бъде ограничено от закона.
Поради горепосоченото, нито този документ, нито реклама или друг материал във връзка с
Проспекта може да бъде разпространяван или публикуван в която и да е юрисдикция, освен при
обстоятелства, които ще доведат до съответствие с приложимото законодателство. Лицата, в чието
притежание попадне този документ, трябва да се информират за и да спазват подобни ограничения.
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Всяко неспазване на ограниченията може да представлява нарушение на законите за ценни книжа на
такава юрисдикция.
Инвестиционно решение
При взимането на инвестиционно решение, потенциалните инвеститори следва да разчитат на
тяхната собствена преценка относно Облигациите, на позитивите от инвестирането в тях и съответните
рискове. Съдържанието на този документ, както като цяло, така и отделни негови части, не трябва да се
счита за правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. Всеки потенциален инвеститор трябва да се
консултира със собствен правен, финансов или данъчен консултант за правен, финансов или данъчен
съвет. Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този документ, вие трябва да се
консултирате с брокер, банков мениджър, адвокат, счетоводител или друг финансов съветник. Трябва да
имате предвид, че цената на ценните книжа и доходът от тях могат да се понижат, както и да се увеличат.
Инвестирането в Облигациите не е предмет на препоръка от Комисията за Финансов Надзор или друг
държавен орган в България.
Прогнозни изявления
Този документ съдържа изявления, които отразяват текущото виждане на Дружеството,
съответно на членовете на Съвета на Директорите по отношение на финансовите резултати, бизнес
стратегията, плановете и целите на ръководството за бъдещи дейности. Тези прогнозни изявления се
отнасят за София Хотел Балкан, както и до секторите и индустриите, в които Дружеството оперира и
обикновено включват думите “очаква”, “възнамерява”, “планира”, “вярва”, “предвижда”, “приема”,
“ще”, “цели”, “стреми се”, “може”, “би могло”, “продължава”, и други подобни.
Прогнозните изявления, съдържащи се в този документ, се отнасят до въпроси, за които са
налице рискове и несигурност. Следователно съществуват и могат да възникнат важни фактори, които
биха могли да предизвикат съществено различие на действителните резултати на София Хотел Балкан от
тези, посочени в изявленията. Тези фактори включват, но не се ограничават само до описаните в частта
на този документ, озаглавена “Рискови фактори”, които следва да бъдат разглеждани във връзка с
другите предупредителни изявления, които са включени в този документ. Всякакви прогнозни изявления
в този документ отразяват текущите представи на Дружеството по отношение на бъдещи събития и са
обект на тези и други рискове, несигурност и предположения, свързани с неговата дейност, резултатите
от неговите операции, стратегия и ликвидност.
Всякакви прогнозни изявления са актуални единствено към датата на този документ. Извън
задълженията, произтичащи от българското законодателство и правилника на Българска Фондова Борса,
Дружеството не поема задължение да актуализира публично или коментира които и да е прогнозни
изявления в резултат от допълнителна информация, ново настъпили обстоятелства и други подобни.
Това следва да се има предвид спрямо всички последващи писмени и устни прогнозни изявления на
Дружеството, съответно на лица, действащи от името на Дружеството. Преди да вземат инвестиционно
решение, потенциалните инвеститори следва внимателно да преценят факторите, посочени в този
документ, които могат да станат причина действителните резултати на София Хотел Балкан да се
различават от посочените в документа.
Представяне на финансова информация
Освен ако е посочено друго, финансовата информация в този документ е изготвена в
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (“МСФО”), приети в Европейския
съюз.
Всеки, който обмисля да придобие Облигации, следва да разчита на своето собствено проучване
на София Хотел Балкан и на финансовата информация в този документ.
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Някои данни, съдържащи се в този документ, включително финансова информация, са били
предмет на закръглявания и приближения. Във връзка с това, в някои отделни случаи, сумата от числата
в колона или редица в таблици, или процентни изчисления, съдържащи се в този документ, може да не
отговаря точно на общата цифра, дадена в съответната колона или редица.
Представяне на пазарна и икономическа информация
Пазарната, икономическата и промишлената информация, използвана в този документ, е
извлечена от различни професионални и други независими източници. Точността и пълнотата на такава
информация не са гарантирани.
Информацията, съдържаща се в този документ, отнасяща се до индустриите, в които оперира
София Хотел Балкан и неговите конкуренти (която може да включва оценки и приближения), е
извлечена от обществено достъпна информация, включително публикации и оповестена информация
съгласно изискванията на действащото законодателство за ценните книжа и други нормативни актове.
Дружеството потвърждава, че такава информация е коректно възпроизведена от неговите източници и,
доколкото Дружеството е осведомено и е способно да установи, не са пропуснати никакви факти, които
биха могли да представят възпроизведената информация неточно или подвеждащо. Все пак,
Дружеството е разчитало на точността на тази информация без да провежда независима проверка.
Известна информация в този документ по отношение на България и българския пазар на ценни книжа е
извлечена от документи и други официални, публични и частни източници, включително на участници в
капиталовите пазари и финансовия сектор в България. Не следва да се счита, че е налице пълна еднаквост
в представената информация сред всички тези източници. Във връзка с това Дружеството поема
отговорност само за точното възпроизвеждане на извадки от съответните източници на информация.
Дружеството не поема допълнителна или друга отговорност по отношение на възпроизведената
информация.
В този документ числата са представени по следния начин: числото “хиляда и пет стотни” е
“1 000,05”, числото “хиляда и пет десети” е “1 000,50”; числото “един милион” е “1 000 000” или
“1 000 000,00”, като всякакви други числа се изразяват и изписват по същия начин, освен ако изрично не
е посочено друго.
Валути
Освен ако не е посочено друго, всички позовавания в този документ към “Евро”, “EUR” или “€”
са към законната валута на Европейския съюз и всички към “BGN”, “лв” или “лева” са към законната
валута на Република България.
Валутни курсове
През 1997 година курсът на лева беше фиксиран към курса на германската марката и,
впоследствие, към курса на еврото. Понастоящем курсът на лева, фиксиран от Българската народна банка
е 1,95583 лв. за 1 евро (1,00 лев = €0,51).
Освен ако в този документ е посочено друго, всички превалутирания от лева в евро и обратно,
съдържащи се в този документ, се основават на фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро.
Съобщение до чуждестранните инвеститори
София Хотел Балкан е акционерно дружество, учредено в Република България и неговите активи
се намират в България. Членовете на Съвета на Директорите на Дружеството са български или гръцки
граждани и съществената част от тяхното имущество се намира в България, съответно в Гърция. В
резултат на това може да се окаже трудно за чуждестранните инвеститори да водят съдебни дела в
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България във връзка с Предлаганите Облигации срещу Дружеството или в България, съответно в Гърция
срещу членовете на неговия Съвет на Директорите. Нещо повече, възможно е чуждестранните
инвеститори да срещнат трудности и при признаване и допускане на изпълнението в България, съответно
в Гърция, на решения на чуждестранни съдилища и други органи срещу Дружеството или членовете на
неговия Съвет на Директорите.
Признаването и допускането на изпълнението в България на чуждестранни съдебни решения и
други актове, се извършва съгласно разпоредбите на българския Граждански процесуален кодекс, който
транспонира Регламент (ЕО) 44/2001 от 22 декември 2000 година на Съвета на Европейския съюз за
юрисдикцията и за признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела,
когато чуждестранните актове попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) 44/2001. Признаването и
допускането на изпълнението в България на съдебни решения и други актове, постановени в държави, за
които не се прилага Гражданския процесуален кодекс, съответно Регламент (ЕО) 44/2001, се извършва
съгласно българския Кодекс на международното частно право.
Позоваване на определени термини
По-често използваните в този документ термини и съкращения, включително някои технически
термини, са определени в “Дефиниции”.
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ПРИЧИНИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
Нетните приходи за София Хотел Балкан от Облигационния заем се очаква да бъдат на стойност
около 19 541 948,85 лева (при условие, че бъдат записани и платени всички предлагани Облигации). Тази
стойност е получена като от брутните приходи в размер на 10 000 000 евро с левова равностойност 19 558
300 лева (равни на общата емисионна стойност на Облигациите) се приспаднат очакваните разходи за
Предлагането в общ размер около 16 351,15 лева (без ДДС), включително възнаграждението на Водещия
Мениджър (в размер на 4 000 евро, без ДДС), такса на КФН за потвърждаване на проспекта; такси на
Централния депозитар за регистрация на емисията Облигации, вкл. за присвояване на ISIN код; такса на
БФБ за допускане на емисията Облигации до търговия на Неофициален пазар; други регистрации,
публикации и външни услуги във връзка с емисията.
София Хотел Балкан възнамерява да използва нетните приходи от Предлагането на Облигациите
за финансиране на 100% дъщерното си дружество „Метропол Палас” д.о.о., под формата на предоставяне
на заем на Дъщерното дружество при същите условия за лихва и срок за изплащане на лихви и главница
по заема като тези по настоящия Облигационен заем. Предоставеното финансиране ще бъде използвано
от Дъщерното дружество основно за довършване от последното на реновацията на хотел „Метропол
Палас” в Белград, Сърбия, притежаван от дъщерното дружество, за което са необходими около 18-20 млн.
Евро, с цел пускане на хотела в експлоатация. Подробна информация относно конкретните видове
довършителни работи и дейности, и необходимите средства за извършването им, както са планирани към
датата на настоящия Проспект, е представена по-долу в раздел „Бизнес преглед” - Инвестиции по
отношение на х-л Метропол Палас, в таблицата за довършителните работи и дейности по реновацията на
х-л Метропол Палас.
София Хотел Балкан планира да използва и приходите от предлагането на новите до 4 785 360
броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка, с емисионна стойност от 3,60 лева всяка, от
увеличението на капитала на Дружеството (което ще се осъществи едновременно с предлагането на
настоящите Облигации и съгласно решенията на Общото събрание от 25 януари 2011 г. за увеличаване на
капитала и за издаване на настоящите Облигации) за финансиране на Дъщерното си дружество главно с
цел довършване от последното на реновацията на хотел „Метропол Палас” в Белград. В случай, че и тези
средства се окажат недостатъчни за довършване на реновацията на хотела, Дъщерното дружество ще
използва други форми на външно финансиране, включително банкови кредити.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Следната информация показва капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството, на база данни
от счетоводните му регистри съгласно неодитиран консолидиран финансов отчет към 31 декември 2010
година.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

31-Декември-10
(в хил. лв.)
Общо краткосрочни задължения (1)

14 184

Обезпечени и/или гарантирани
краткосрочни задължения

9 246

Необезпечени и негарантирани
краткосрочни задължения
Търговски и други задължения
Дължими данъци върху доходите

4 938
4 507
0

Общо дългосрочни задължения

95 410

Обезпечени дългосрочни задължения
Гарантирани дългосрочни задължения

93 795
185

Необезпечени и негарантирани
дългосрочни задължения

1 430

Общо задължения (2)

109 594

Собствен капитал

-8 362

Основен капитал
Резерви
Натрупана печалба/загуба

478
12 668
-21 508

Общо задължения и капитал

101 232

––––––––––––
Източник: София Хотел Балкан
(1)
(2)

С остатъчен срок до падежа до една година.
Не са налице косвени / задбалансови задължения.
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ДИВИДЕНТИ И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА

Политиката на Дружеството е да изплаща дивидент за сметка на частта от реализираната печалба
за разпределение, която не е необходима за реинвестиране, с цел извършване на допълнителни
капиталови инвестиции за реновиране и реконструкция на активите.
По отношение на последните 3 финансови години, приключили с одитирани годишни финансови
отчети (2007, 2008 и 2009 г.), Дружеството е на загуба, т.е. не е налице печалба за разпределяне под
формата на дивиденти.
През последните 10 години дивиденти са били разпределяни през 2001, 2002, 2004, 2005 и 2006 г.
(по отношение на печалбата за 2000, 2001, 2003, 2004 и 2005 г.).
В следващата таблица са представени данни за размера на нетния дивидент на акция през
последните 10 години, като посочената по-долу година е годината на провеждане на Общото събрание на
акционерите, на което е приет одитирания годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и е
прието решение за разпределяне на печалбата или част от нея под формата на дивидент.

(в лева)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

нетен
дивидент
на акция

9,42

7,56

-

1,62

1,77

2,70

-

-

-

-

Източник: „София Хотел Балкан” АД
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БИЗНЕС ПРЕГЛЕД
Въведение
От създаването си до момента „София Хотел Балкан” АД извършва дейност основно в областта
на хотелиерството, ресторантьорството и свързаните с това услуги. Дружеството е правоприемник на ТП
„Интерхотел – Балкантурист – Шератон - Балкан”, което осъществява тази дейност още от 1978 г.
Дружеството е регистрирано през 1990 г. като държавна фирма по Указ № 56 за стопанската
дейност, впоследствие през 1991 г. е пререгистрирано като еднолично акционерно дружество с държавно
имущество с фирма „Шератон - София Балкан”. Фирмата е променена през 2004 г. на: „София Хотел
Балкан” АД, каквато остава до настоящия момент.
През 1996 г. е осъществена приватизация, в резултат на което 67% от капитала е продаден на
корейската фирма “ДЕУ груп”, а през 2002 г. контролният пакет акции в капитала на Дружеството се
придобива от фамилията Даскалантонакис, която притежава над двадесет и пет години опит в хотелската
индустрия. С портфолио от седем петзвездни градски и над двадесет курортни хотела с общ капацитет от
над 10 000 легла, фамилията е собственик на най-голямата хотелска верига в Гърция. В последните
години фамилията разширява присъствието си и в Източна Европа, като първата крачка беше Шератон
София Хотел Балкан чрез придобиване на мажоритарен дял в капитала на Дружеството – собственик на
хотела.
Регистрираният предмет на дейност на Дружеството е: Хотелиерство, ресторантьорство,
приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/, външноикономическа дейност, продажба на вносни и
местно производство стоки срещу лева и валута, организиране и провеждане на музикално-артистична
дейност, предоставяне на търговски и рекламни площи срещу наем в конвертируема валута, провеждане
на конгресни мероприятия, екскурзоводски и други видове допълнителни услуги, свързани с
международния и вътрешен туризъм, включително и обмяна и покупко-продажба на валута. По решение
на общото събрание от 13.07.2010 г. са приети някои редакционни промени в предмета на дейност, както
следва: „Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/, продажба на
стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на търговски и
рекламни площи срещу наем, провеждане на конгресни мероприятия, екскурзоводски и други видове
допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, включително и обмяна и
покупко-продажба на валута, както и всяка друга дейност незабранена със закон.”
Основният актив на Дружеството, който е свързан и с осъществяваната основна търговска
дейност е притежаваният от Дружеството 5-звезден хотел „Шератон София Хотел Балкан” в гр. София.
Хотелът е сред водещите висококатегорийни международни хотели в София, въпреки непрекъснато
увеличаващата се конкуренция от страна на другите 4- и 5-звездни хотели в столицата и влиянието на
световната икономическа и финансова криза.
Шератон София Хотел Балкан е идеално разположен в сърцето на София, в самия
административен, бизнес и шопинг център, близо до катедралата Александър Невски, операта,
художествената галерия и историческите забележителности, както и до сградите на Министерския съвет,
Народното събрание, министерства и други важни държавни и частни сгради и офиси. Хотелът предлага
184 модерно оборудвани хотелски стаи, ресторанти, дневен и нощен бар, казино, спортен център,
бизнесцентър, елегантни бални зали и функционални конферентни зали, безжичен интернет, както и два
луксозни етажа с ВИП салон, модемни връзки, директен достъп до Интернет, лични сейфове в стаите и
елегантен Президентски апартамент. Хотелът е предпочитано място за срещи на политическия и бизнес
елит на страната, неговата кухня са опитвали и одобрявали кралски особи и висши международни
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представители. Хотелът е предпочитано място и за семейни тържества, които се провеждат в атмосфера
на класическа елегантност и дискретен лукс.
Старанието на мениджмънта и персонала винаги е било да се обръща внимание в еднаква степен
на естетиката и безупречното обслужване на гостите на хотела. Не случайно Шератон София Хотел
Балкан е част от световно известната "Луксозна Колекция" на хотелската верига Starwood Hotels &
Resorts.
През годините Дружеството е извършвало инвестиции главно в реновирането и реконструкцията
на основния актив, притежаван от него. Основна реконструкция на 103 стаи на хотела е извършена през
2006 г. През 2007 г. инвестиции в Шератон са извършвани във връзка с преустройството на общите части
на хотела, нова рецепция, продължава преустройството на бившия ресторант Преслав в магазини.
Магазини се изграждат и от двете страни на главния вход. През 2008 г. е завършена новата бална зала
„Роял”, разположена върху източната тераса – към ротондата „Св. Георги”, приключи реновацията на
лоби-бар „Плиска”, кухни и общи площи. Сменена бе и козирката на главния вход, съгласно
инвестиционната политика на Дружеството. През 2009 и 2010 г. поради световната икономическа криза
са извършвани само основни и аварийни ремонти на машини, съоръжения и оборудване, собственост на
Дружеството.
През 2006 г. Дружеството придобива хотел „Метропол Палас” в гр. Белград, Сърбия, който
след това е апортиран в капитала на новосъздаденото дружество с ограничена отговорност - „Метропол
Палас” д.о.о, 100% дъщерно дружество на „София Хотел Балкан” АД, вписано в Търговския регистър на
Сърбия на 05.06.2006 г. Хотелът в Белград функционира за кратко – от юни 2006 до май 2007 г., след
което започва цялостна реконструкция на сградата и хотелът е затворен. След приключване на
реконструкцията и реновирането се планира хотелът да бъде открит и да функционира като луксозен 5звезден хотел, за който в момента се обсъжда възможността също да бъде част от международна
хотелиерска верига.
Чрез учредяването на горепосоченото дружество, е формирана групата на Емитента, която
включва „София Хотел Балкан” АД и единственото му (100%) дъщерно дружество, учредено през 2006 г.
– „Метропол Палас” д.о.о., Сърбия.
Маркетингова стратегия
“София Хотел Балкан” АД провежда активна маркетингова стратегия, която предвижда
целенасочени усилия за развитие на продукта, гъвкава ценова политика, активна реклама и ефективно
използване на различните дистрибуционни канали, в това число онлайн и офлайн.

При разработването на фирмената маркетингова стратегия са взети предвид основните фактори,
оказващи влияние върху реализацията и равнището на продажбите:
•

поддържане на високо качество на туристическия продукт и неговото непрекъснато
подобрение;

•

разширяване позициите на пазара, чрез способност за своевременна реакция на
променящото се търсене;

•

активна дистрибуционна и рекламна политика, обхващаща както традиционни, така и
нови форми и канали.

Основен акцент в маркетинговата стратегия на хотела представлява програмата за лоялни
клиенти на Старууд - “Предпочитан гост на Старууд” или в оригинал „Starwood Preferred Guest” – SPG.
Това е програма за лоялни клиенти на веригата, която позволява на клиентите да натрупват точки в
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зависимост от изразходваните средства в хотела. Натрупаните точки в последствие могат да бъдат
използвани за безплатни нощувки, отстъпки за определени услуги като мини бар и масажи, отстъпки в
авиокомпаниите или размяна за мили, отстъпки в рент-а-кар компании. Натрупването на точките става
във всички хотели от веригата, като това важи и за тяхното използване. Програмата се отличава като
начин за диференциране на пазара, като дава значително конкурентно предимство пред сред останалите
пет звездни хотели в София. През 2010 г. е реализиран значителен ръст на записванията в програмата,
като броят на новите членове (1 610) значително надхвърля регистрираните през 2009 година (1 354) и
през 2008 г. (859). Програмата реализира много добри резултати от гледна точка на възможност за
привличане на нови клиенти и увеличение на заетостта и лоялността на клиентите към хотела.
Корпоративна структура
Групата на Емитента включва „София Хотел Балкан” АД и 100% дъщерното му дружество –
„Метропол Палас” д.о.о., Белград, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република
Сърбия.
Пряк контрол върху Емитента упражнява Кокари Лимитид, което притежава пряко 360 615
обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 75,36% от капитала и от гласовете в
Общото събрание на акционерите на Емитента.
Кокари Лимитид не притежава дялово участие в други дружества, освен Емитента.
Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки (брат и сестра) съвместно контролират
Кокари Лимитид, тъй като всеки от тях притежава по 50% от капитала му. По този начин Йоанис
Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки контролират непряко и Емитента (вж. и Мажоритарни
акционери).

Исторически данни за Дружеството

В следващата таблица е представена хронологическа информация за историческото развитие на
Дружеството:
1990 г.

Вписване в Търговския регистър при СГС като държавна фирма по Указ № 56 (отм.)

1991 г.

Регистриране в Търговския регистър като еднолично акционерно дружество (с
държавно имущество) по Търговския закон

1993 г.

Увеличение на капитала от 25 994 000 лева на 420 181 000 лева (неденоминирани) в
резултат на извършена преоценка

1994 г.

Увеличение на капитала от 420 181 000 лева на 478 536 000 лева (неденоминирани)
в резултат на извършена преоценка

1996 г.

Приватизация чрез продажба на частно дружество на 67% от капитала
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1999 г.

Деноминиране на капитала на 478 536 лева (което е актуалният размер)

2006 г.

Учредяване на дъщерното дружество „Метропол Палас” ДОО, Сърбия

От създаването си до момента Дружеството не е променяло вида на извършваната основна
дейност, а именно хотелиерство, ресторантьорство и свързаните с това услуги. Тази дейност се
осъществява чрез основния притежаван от Дружеството актив – хотел „Шератон София Хотел Балкан” в
гр. София, който съществува и функционира още преди създаването на Дружеството като самостоятелно
юридическо лице. През месец Октомври 1978 г. е обособен ТК Интерхотели, който експлоатира найвисоко категоризираните хотелски комплекси и туристически обекти в страната. Хотел „Балкан”, както
се е наричал през онзи период, е част от това предприятие. През 1986 г. хотелът се присъединява към
американската хотелиерска верига „Старууд”, чийто франчайз е марката „Шератон”. Към момента
Шератон София Хотел Балкан продължава да бъде част от световно известната "Луксозна Колекция" на
хотелската верига Starwood Hotels & Resorts.
Първоначално дружеството е създадено като държавна фирма по Указ № 56 за стопанската
дейност (отм.) с Решение № 44 от 10.05.1990 г. на Председателя на Комитета по туризъм, издадено на
основание чл. 3 от ПМС № 35/90 г. Държавната фирма е вписана в Търговския регистър при СГС с
Решение № 1 от 28.06.1990 г. по ф.д. № 3925/1990 г. Фирмата се явява правоприемник (поема правата и
задълженията) на ТП „Интерхотел – Балкантурист – Шератон - Балкан”.
С разпореждане № 44 от 07.10.1991 г., на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за образуване на
еднолични търговски търговски дружества, Министерският съвет е преобразувал държавна фирма
„Шератон – София Балкан” в еднолично акционерно дружество с държавно имущество със същото
наименование и с капитал в размер на 25 994 000 лв. (неденоминирани), разпределен на 25 994 акции с
номинална стойност от 1 000 лева всяка, от които 12 997 акции на приносител и 12 997 поименни акции.
Преобразуването на държавната фирма в еднолично акционерно дружество е вписано в Търговския
регистър при СГС с Решение № 3 от 22.11.1991 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
Капиталът се увеличава през 1993 г. от 25 994 000 лева на 420 181 000 лева (неденоминирани) в
резултат на преоценка, извършена в съответствие с чл. 2, ал. 2 от ПМС № 179/1991 г. Капиталът след
увеличението се разпределя на 420 181 акции с номинална стойност от 1 000 лева всяка, от които 210 090
– акции на приносител и 210 091 – поименни акции. Увеличението е вписано в Търговския регистър при
СГС с Решение № 5 от 10.06.1993 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 1994 г. е извършена промяна във вида на издадените акции, като всички издадени акции
стават поименни. Промяната е извършена съгласно Заповед № 46 от 04.05.1994 г. на Председателя на
Комитета по туризъм при Министерския съвет (в качеството му на упражняващ правата на държавата
като едноличен собственик на капитала) и е вписана в Търговския регистър при СГС с Решение № 7 от
25.05.1994 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 1994 г. е извършено още едно увеличение на капитала в резултат на преоценка на
основание ПМС № 179/1991 г. за оценка на имуществото на държавни и общински предприятия, и
включването в капитала на правото на собственост върху земята. Съгласно Заповед № 350 от 15.12.1994
г. на Председателя на Комитета по туризъм към Министерския съвет, капиталът е увеличен от
420 181 000 лева на 478 536 000 лева (неденоминирани). След увеличението капиталът се разпределя на
478 536 поименни акции с номинална стойност от 1 000 лева всяка. Увеличаването на капитала е
вписано в Търговския регистър при СГС с Решение № 8 от 19.12.1994 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
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През 1996 г. е извършена приватизация на Дружеството (Приватизационната сделка за
“Шератон” е подписана през септември 1996 г., като контролния пакет от 67% от капитала на
Дружеството е закупен от корейската “ДЕУ груп”, срещу заплащане на цена в размер на 22.3 млн.
долара. По-късно собствеността върху контролния пакет акции в капитала на Дружеството преминава
към “ДЕУ инженеъринг енд кънстракшън”, чиято собственост остава до 2002 г., когато се придобива от
фамилията Даскалантонакис, чиято собственост е до момента.)
Във връзка с приватизацията през 1996 г. е извършена промяна в задължителната добавка към
фирмата на Дружеството, която става: „Шератон – София Балкан” АД. Промяната в наименованието и
промените в Устава във връзка с промяната в собствеността, са приети на Общо събрание на
акционерите от 18.12.1996 г., вписани в Търговския регистър при СГС с Решение № 13 от 29.12.1996 г.
по ф.д. № 3925/1990 г.
С Решение № 17 от 16.07.1999 г. по ф.д. № 3925/1990 г. на СГС е вписано деноминиране на
капитала на Дружеството, който става 478 536 лева, разделен на 478 536 поименни акции с номинална
стойност от 1 лев всяка (размерът на капитала не е променян от този момент до датата на настоящия
документ).
През 2004 г. е променено наименованието на Дружеството, което става „София Хотел Балкан”
АД (след този момент фирмата не е променяна). Изменението е извършено по решение на Общото
събрание на акционерите от 15.06.2004 г., вписано с Решение № 25 от 24.06.2004 г. по ф.д. № 3925/1990
г.
През 2006 г. Дружеството учредява единственото си до момента дъщерно дружество –
„Метропол Палас” д.о.о, със седалище и адрес: Сърбия, Белград, бул. „Краля Александра” 69, в което
Дружеството притежава 100% от капитала. Дъщерното дружество е вписано в Търговския регистър на
Сърбия на 05.06.2006 г. под номер 20166495. Първоначално дъщерното дружество е учредено с капитал в
размер на 500 евро. През месец май 2006 г. „София Хотел Балкан” АД закупува хотел „Метропол палас”
в Белград чрез приватизационен търг, проведен в сръбската столица. По-късно през 2006 г. придобитите
от Дружеството право на собственост върху сградата на хотела и право на ползване върху земята, върху
която сградата е построена, са апортирани в капитала на „Метропол Палас” д.о.о, в резултат на което
капиталът на дъщерното дружество е увеличен с размера на непаричната вноска, а именно 27 400 000
евро. Увеличаването на капитала е вписано в Търговския регистър на Сърбия на 20.09.2006 г.
След този момент Дружеството и Дъщерното Дружество не са придобивали значителни нови
дълготрайни материални активи, но са извършени значителни инвестиции за реконструкция и
реновиране на двата хотела – „Шератон София Хотел Балкан”, притежаван от Дружеството и „Метропол
Палас”, притежаван от Дъщерното дружество.
Скорошни събития от значение за оценка на платежоспособността
Няма скорошни събития, специфични за Дружеството, които да имат в значителна степен
отношение към оценката на платежоспособността на Дружеството.
Недвижима собственост и оборудване
Хотел „Шератон София Хотел Балкан”
Най-важният притежаван от Дружеството дълготраен материален актив е 5-звездният хотел
„Шератон София Хотел Балкан” в София.
Предшественикът на днешния „Шератон” – хотел „Балкан”, е проектиран в периода 1954-1956 г.
Той е част от архитектурното решение за изграждане на група от правителствени и официални сгради в
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центъра на столицата – Президентство, Министерския съвет и ЦУМ. Хотелът се намира в
непосредствена близост и до катедралната църква „Св. Неделя” и датираната от ХIV в. църква „Св.
Петка”, известна с безценните си стенописи. Точно зад хотела е разположена най-старата запазена сграда
в София, отворена за посетители – ротондата „Св. Георги”, датирана от IV в.
Дружеството притежава право на собственост върху сградата на хотела и върху терена с площ от
3 946 кв.м., върху който хотелът е построен, по силата на акт за държавна собственост (АДС) № 12011 от
16.02.1995 г. (тъй като преди приватизацията Дружеството е учредено като държавна фирма, а след това
и като еднолично акционерно дружество с държавно имущество). Застроената площ (ЗП) на сградата е 4
056 кв.м., а разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата е 26 517 кв.м. Хотелът е 9-етажна обществена
сграда с едно полуподземно и второ подземно ниво и седем надземни етажа. Сградата е монолитна със
стоманобетонова конструкция; преградните стени са тухлени; фасадната дограма е алуминиева със
стъклопакети; вратите са дървени, метални и пожароустойчиви. Сградата е построена 1956 г. Основно
реконструирана е през 1986 г. Към днешна дата в сградата не се извършват строително-монтажни и
ремонтни дейности.
На ет. -2 (подземен) в хотела на площ 3 392,33 кв.м. са разположени основно машинни отделения
- климатично, спринклерно помещение, резервоар за студена вода, абонатна станция за отопление,
главни ел.табла за високо и ниско напрежение, трансформаторни помещения, котелно за отопление и
резервен генератор за ток, резервоари за нафта. На ет. -2 се намират и работилница „Ел.техници” и
механична работилница, както и спортния център и две заведения - механа и нощен бар, заедно с
помощните им помещения.
На ет. -1 (подземен) на площ 3 392,33 кв.м. са разположени кухненски помещения – топла,
студена, сладкарска и пекарна; перално отделение, складови помещения, столова за персонала, служебен
вход, служебни съблекални, дебаркадер за отпадъци, главно миялно, помещения за компютърни системи,
помещение хладилни камери, помощни помещения за казиното, парогенератор и компресор, съблекални
служебни. Откъм официалната, наземна част на ет. -1 са разположени входа на хотела откъм Ротонда
“Свети Георги”, Фоайе със сервизни помещения за гости, гардеробно помещение за гости, офис
„Банкетни зали”, фризьорски салон и магазини.
На етаж 0 на площ 4 658,68 кв.м. са разположени главен вход, рецепция, лоби бар „Плиска” и
сателитната му кухня, р-т „Стардъст ди София” и прилежащата му кухня, банкетни зали „Средец” и
„Сердика”, банкетно лоби и художествената галерия, казиното и магазинни площи, както и стопански
вход за снабдяване. Съществува и един междинен етаж с площ 670,91 кв.м. с изцяло технологични
помещения и съоръжения.
На ет. 1 на площ 3 292,15 кв.м. са разположени хотелски стаи и апартаменти, но там се намира и
най-голямата банкетна зала „Роял”, заедно със сателитната й кухня, сервизните и складови помещения,
както и механични помощни отделения с обща площ 1 003 кв.м. На този етаж се намират и залите
„Пирин” и „Рила” и новият бизнес център за нуждите на гостите на хотела.
Етажите от 2 до 5 са изцяло хотелски етажи с площи съответно от 2 365,12; 2 339,77; 2 366,54 и 2
332,15 кв.м. Във фоайетата на ет.3 и ет.5 има разположени малки офиси, предназначени за работни
срещи с капацитет до 8 човека. По етажите има разположени и камериерски офиси.
На последния шести етаж на площ 2 307,86 кв.м. е разположена администрацията и той е
основно зает с офиси, но също така има разположени и служебни съблекални, климатични помещения,
акумулаторно за аварийно осветление, асансьорни помещения, тв студио и телефонна централа и
архивно помещение.
Хотел „Метропол палас”
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Хотел „Метропол Палас” е единственият петзвезден хотел в старата част на Белград и изобщо
вторият петзвезден хотел в цял Белград. От големите хотелски вериги, единствената представена в
Белград е Хайат, чийто хотел е разположен в „новия” Белград. След приключване на извършваната
реновация хотел „Метропол Палас” ще разполага и с най-големите банкетни зали в сръбската столица.
Историята на хотел „Метропол”, както се е наричал преди, датира от края на 50-те години на
миналия век. Той е един от туристическите и архитектурни паметници на сръбската столица. Построен е
през 1957 г. на бул. Краля Александра, най-дългата улица в централната част на града, от арх.Драгиша
Брашован. Сградата е с обща площ от 15 877 кв.м. Хотелът се състои от три основни части:
-

Кулата – централната сграда, с лице към булеварда, построена първоначално на 9 етажа, тук
са разположени хотелските стаи, лоби и рецепция;

-

Анекс 1, където са разположени основните банкетни зали, главна кухня, гараж, гурме
ресторант с тераса и някои от помещенията, отдавани под наем, и

-

Анекс Б, разположен откъм Университета по право на Белград, тук са се помещавали една
банкетна зала (Казино през 2000 г.), нощен клуб и други помещения, отдавани под наем.

Хотел „Метропол” е един от първите петзвездни хотели на Балканите. Той е известен като един
от любимите хотели на бившия президент на Югославия Йосиф Брос, познат като Тито. В хотела са
отсядали и много знаменитости като Луиз Армстронг, Джак Никълсън, Джина Лолобриджида, Елизабет
Тейлър, София Лорен, Кърк Дъглас и други.
Хотел „Метропол Палас” се намира в центъра на старата част на Белград (кадастрален парцел
1983/5, ЗКУЛ II, номер 4825 КО Белград 2) с адрес бул. Краля Александра 69, община Палилула. В
близост се намират Университета по право, Централна поща, Архива на Република Сърбия,
Университета по архитектура, Централната библиотека на Белград и градския парк Ташмаджан, а на
пешеходно отстояние се намират редица правителствени и административни офиси – Националния
Парламент, Община Белград, Министерство на икономиката и други.
Сградата на хотела е закупена от „София Хотел Балкан” АД на 11 май 2006 г. на
приватизационен търг в сръбската столица, заедно с правото на ползване на прилежащия парцел 1983/5,
ЗКУЛ II, номер 4825 КО Белград 2. Предишният собственик е Дунав Осигурание, застрахователна
компания със 150-годишна история. Цената по приватизационния договор е 27 400 000 евро. За
придобиването на хотела „София Хотел Балкан” АД използва външно финансиране, а именно кредит,
отпуснат от И Еф Джи Прайвит Банк Люксембург в размер на 28 770 000 евро. По-късно през 2006 г.
вещните права, притежавани от „София Хотел Балкан” АД върху сградата и терена са внесени като
непарична вноска (апорт) в капитала на новоучреденото сръбско дружество „Метропол Палас” д.о.о.
Първоначално „София Хотел Балкан” АД придобива ограничено вещно право върху парцела
(право на ползване), тъй като към онзи момент сръбското законодателство не му позволява придобиване
на право на собственост върху земята като чуждестранно лице. Според новите разпоредби на закона в
Сърбия, „Метропол палас” д.о.о. (новият собственик на хотела след апорта) има право да смени статута
на земята и да стане неин пълноправен собственик, като правото на ползване се преобразува
(конвертира) в право на собственост безвъмездно (т.е. без заплащане на цена за това) в рамките на
административно производство, започнало по молба на дъщерното дружество. Промените са в Закона за
планиране и строителство, публикувани в Държавен вестник на Република Сърбия, бр.72 от 2009 г. и в
Специален държавен акт от месец юли 2010 г.
Хотелът е затворен за цялостна реновация и надстрояване през май 2007 г. и от тогава не приема
гости (вж. по-долу Инвестиции).
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Тежести
Върху сградата на хотел “Шератон София Хотел Балкан” и парцела, в който е построена, са
учредени четири ипотеки като обезпечения по един кредит, отпуснат на Дружеството от И ЕФ Джи
Прайвит Банк Люксембург и три кредита, отпуснати на Дружеството от Юробанк И Еф Джи България
АД, както следва:
•

Първа по ред ипотека като обезпечение на вземанията на Юробанк И Еф Джи България АД по
следните договори за банков кредит:
o

договор за банков кредит номер 100-109, сключен на 29.09.2005 г., в размер до 8 000
000 евро, предназначен за финансиране на реновацията и обновяването на хотел
„Шератон”, с усвоена част от кредита в размер на 3 612 000 евро, с неизплатена част от
главницата в размер на 2 090 022 евро, лихва на база тримесечен EUR Libor плюс
надбавка от 3.25%, платима всеки месец на 21-во число. Падежът на кредита е през
2022 г. Плащането на главницата е на 23 равни шестмесечни погасителни вноски, всяка
една от които в размер на 90 870.54 евро, при дата на следващо плащане на 29.09.2011
г.;

o

договор за банков кредит номер 100-70, сключен на 29.07.2005 г., в размер до 2 000 000
евро, предназначен за финансиране на плащанията на възнаграждения за технически
услуги. Кредитът е използван в размер на 1 388 098,80 евро. Падежът на кредита е
29.07.2022 г., като към момента неизплатената част от главницата възлиза на 1 140 244
евро. След последното изменение, лихвеният процент се изчислява на база тримесечния
EUR Libor плюс надбавка от 3.25%.

•

Втора по ред ипотека като обезпечение на вземанията на И ЕФ Джи Прайвит Банк Люксембург
по договор за инвестиционен кредит, сключен на 05.09.2006 г., в размер на 28 770 000 евро,
предназначен за рефинансиране на кредит, отпуснат на Дружеството от Пиреос Банк, Гърция, за
закупуването на сградата на хотел „Метропол палас” в Белград, Сърбия. До момента главницата
по кредита не е изплащана. Плащането на главница ще се извърши на 17 равни годишни
погасителни вноски, всяка една от които в размер на 1 598 400 евро, и една последна
погасителна вноска в размер на 1 597 200 евро, като първото плащане на главница ще бъде на
29.09.2011 г. Лихвата по кредита е на база 12-месечен EURIBOR плюс надбавка от 3.25% и се
плаща веднъж годишно на 29 септември. Падежът на кредита е на 29.09.2028 г.

•

Трета по ред ипотека като обезпечение на вземанията на Юробанк И Еф Джи България АД по
договор за овърдрафт кредит номер 100-407, сключен на 15.11.2006 г. в размер до 1 000 000
евро, предназначен за оборотни средства за финансиране на търговската дейност на
кредитополучателя. Падежът на овърдрафта е на 31 май 2011 г., като към момента използваната
част от него възлиза на 1,695 хил.лв. Лихвеният процент се изчислява на база EURIBOR плюс
надбавка от 3.25%.

•

Четвърта по ред ипотека като обезпечение на вземанията на Юробанк И Еф Джи България АД
по договор за овърдрафт кредит номер 100-592, сключен на 13.08.2007 г., в размер до 1 000 000
евро, предназначен за оборотни средства за финансиране на търговската дейност на
кредитополучателя. Падежът на овърдрафта е на 31 май 2011 г., като към момента е използвана
цялата сума по него. Лихвеният процент се изчислява на база EURIBOR плюс надбавка от
3.25%.

Върху сградата на хотел “Метропол Палас” в Белград, Сърбия, и върху парцела, в който е
построена, са учредени две ипотеки като обезпечение по кредити, отпуснати на Дъщерното Дружество от
И Еф Джи Ню Юръп Фъндинг и от Юробанк И Еф Джи Сайпръс ООД, както следва:
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•

Първа по ред ипотека като обезпечение на вземанията на И Еф Джи Ню Юръп Фъндинг,
Амстердам, Холандия, по договор за кредит номер 61/07, сключен на 13 септември 2007 г., в
размер на 15 000 000 евро, предназначен за финансиране на реновацията на сградата на хотел
„Метропол Палас”. Срокът на кредита е 20 години от датата на първия изтеглен транш. До
момента по кредита не е изплащана главница, а само лихви. Плащането на главницата ще се
извърши на 18 равни годишни погасителни вноски, всяка една от които в размер на 833 333.31
евро, като първото плащане на главница ще бъде на 15.12.2012 г. Лихвеният процент се
изчислява на база 12-месечен EURIBOR плюс надбавка от 2.20%. Плащането на лихва е веднъж
в годината, на всеки 15 декември.

•

Втора по ред ипотека като обезпечение на вземанията на Юробанк И Еф Джи Сайпръс ООД,
Кипър, по договор за банков кредит номер C 03/09, сключен на 22 декември 2009 г., в размер на
2 000 000 евро, предназначен за финансиране на лихвата по горепосочения дългосрочен
инвестиционен кредит от 13.09.2007 г. и за други нужди от капиталови средства. Срокът на
изплащане на кредита е две години след получаване на лиценз за извършване на дейност,
предоставен на кредитополучателя, но не по-късно от 31.12.2012 г. (има клауза за удължаване
на срока за изплащане на кредита при писмено поискване от страна на кредитополучателя).
Лихвата по кредита се изчислява на база тримесечния EURIBOR плюс надбавка от 3.25% и е
платима на всеки три месеца.
Инвестиции

Основните инвестиции, извършвани от Дружеството през последните години са свързани с
реновирането на притежавания основен актив – сградата на хотел „Шератон София Хотел Балкан” в гр.
София, с придобиването на хотел Метропол в Белград, Сърбия, който впоследствие е апортиран в
капитала на новоучреденото дъщерно дружество „Метропол Палас” д.о.о. (описани подробно по-горе в
представянето на хотел „Метропол Палас”), което от своя страна инвестира в реновирането и
надстрояването на хотела в Белград.
По-долу следва подробно описание на вида и стойността на извършените инвестиции.
По отношение на хотел „Шератон София Хотел Балкан”:
През 1985 г. хотелът е затворен за цялостно обновление за период от около година и половина,
за да отвори врати отново през септември 1986 г., но вече като Шератон София Балкан. Това е първият
контракт, който западна хотелска верига като американската „Старууд” сключва в Източна Европа.
Ремонтът е повсеместен и всеобхватен. Основно са ренонтирани хотелските етажи, като някои стаи са
обединени, за да се получат сегашните апартаменти, сменени са ВиК и ел.инсталациите. Ново
разположение са придобили рецепция и лоби бар. Разширени са площите на банкетни зали, създаден е
нощният бар на ет.-2 и облика на механата е изцяло променена, ет.6 е пригоден от архива за
административни офиси.
Следващата основна реновация, хотелът е претърпял по времето на корейското управление в
периода след 1996 г. Тя засяга втори и трети етажи, централно фоайе и двете банкетни зали на партерния
етаж. В стаите и апартаментите са подменени изцяло слаботоковата и силнотоковата инсталации;
хоризонталната разводка на ВиК инсталациите. Подменен е мокета и тапетите, входните и сервизни
врати и рамки. Баните са ремонтирани основно (инсталации, окачени тавани, плочки, оборудване);
стаите са с ново обзавеждане. По коридорите е поставен нов мокет, осветление и обзавеждане.
В централно фоайе, галерия и фоайе банкетни зали е поставен нов мрамор. В двете банкетни
зали е поставен нов мокет и тапети, нови пердета и стенни пана. Поставена е и нова въртяща се входна
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врата на централен вход, както и е подменено обзавеждането на рецепция, вкл. самият рисепшън деск е
сменен.
Реновацията през 2003 г. засяга казино-клуба, който се разширява за сметка на част от
съществуващия преди това бар “Капитал” и става с площ 465,48 кв.м.
В периода 2005-2009 г. отново е извършена широкомащабна реконструкция на сградата на
хотела. Реновирани са 103 броя хотелски стаи от общо 184. Те покриват 3 от общо 5 хотелски етажа. Преди
това хотелът е имал 188 стаи, но 4 от тях, разположени на ет.1, са усвоени за нуждите на хотелско
домакинство и банкетни зали, и са преустроени в складови помещения за тях. РЗП на ремонтираните
площи е 7 038,46 кв.м.
Бившият ресторант „Преслав” е превърнат в магазини с РЗП 385 кв.м., преустроен е и
дебаркадер в магазин с РЗП на магазина 166,23 кв.м.
Такива са изградени и от двете страни на главния вход на хотела и вътре в лоби бар, общо пет на
брой. За целта са претърпели промени и реконструкции и ресторант „Балкан”, по това време, и лоби бар
и прилежащите му тераси. Новоизградените магазини са със самостоятелни ОВК и ВиК инсталации.
Изцяло реновираният лоби бар “Плиска” е със значително увеличена площ. Общите площи на хотела
също са преустроени, открита е нова рецепция, с нова локация. Общата РЗП на преустройството обхваща
1 574 кв.м.
Построена е многофункционална бална зала “Роял” откъм ротондата “Св.Георги”, разположена
върху бившата открита източна тераса с площ 1 003 кв. м. Площта само на залата е повече от 600 кв.м.
Залата е автономна със собствено ел. захранване, вентилационна и климатични инсталации. За целите на
обслужването на зала „Роял”, са подновени два от асансьорите в хотела и са увеличени с по една спирка.
Преустроени и реновирани са и общите кухненски помещения, както и отделните индивидуални
кухни към заведенията. Подновена е и козирката над главния вход на хотела. В нощния бар са подменени
ВиК, ОВК и ел.инсталациите като им е извършен основен ремонт. Ремонтираната площ е 502 кв.м. В
механата също е извършен основен ремонт на ВиК, ОВК и ел.инсталациите. Ремонтираната площ е 500
кв.м. Закупена и инсталирана е и нова пожароизвестителна централа.
Общата площ на реновираните обекти е 11 169 кв.м., което представлява около 42,2 % от РЗП на
хотела.
През 2009 изпълнението на останалата част от реновационната програма на Дружеството е
отложена поради финансовата обстановка в страната и по света, оказали влияние върху дейността и на
Дружеството. През 2009 и 2010 г. са извършвани планови и аварийни ремонтни дейности по основните
инсталации в хотела, като климатични блокове, асансьорни уредби, пожароизвестителна и
пожарогасителна системи, поддържащи ремонти, свързани с отдаваните под наем магазини, ремонти на
машини за химическо чистене и преси за гладене. Освежителен ремонт е направен и на баните на около
80 хотелски стаи и апартаменти на първи, четвърти и пети етаж. Текущ ремонт на тапети и други е
направен в около 50 стаи от втори и трети етаж или общо около 130 от общо 184 стаи в хотела са
преминали през планова поддръжка. Текущи ремонти са направени и на вратите на две от най-големите
банкетни зали – „Средец” и „Сердика”. Във връзка с подготовката на ново помещение, в което да се
помещава бизнес центъра за клиенти са направени разходи по окабеляване и ремонт и за техническо
обзавеждане.

В таблицата по-долу са представени данни за стойността и вида на извършените инвестиции в
реновация на хотел „Шератон София Хотел Балкан” през периода 2005 – 2010 г. и до датата на
настоящия Проспект:
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Година

Сума в хил.лева

Вид дейности

2005

2 618

СМР по реновацията на 103 бр.стаи от 3 хотелски етажа

2006

5 492

Завършване и обзавеждане на горепосочените стаи,
преустройство на р-т "Балкан", преустройство на р-т
"Преслав" в магазини, подмяна на компютърната база на
Дружеството

2007

1 569

Нова рецепция, преустройство на общи площи, нови
магазинни площи

2008

7 074

Завършена е бална зала "Роял", открит е новия лоби бар,
преустроени са кухните на хотела, сменена е козирката над
главен вход

2009

580

Затихващи реновационни дейности, тъй като изпълнението
на инвестиционната програма е временно отложено поради
финансовата криза в страната и по света

2010

264

Основни и аварийни ремонти на машини, съоръжения и
оборудване, собственост на Дружеството, закупуване на ½
идеална част от магазин

01-25.01.2011

20

Ремонт на служебен асансьор, монтаж на преградни стени на
лоби бар /пушачи-непушачи/, офис техника

Общо:

17 617

Източник: „София Хотел Балкан” АД

Описаните инвестиции през периода 2005 – 2010 г. и до 25.01.2011 г. са извършени със средства
от дейността на Дружеството, както и финансиране от Юробанк И Еф Джи България АД.

По отношение на хотел „Метропол Палас”, притежаван от Дъщерното Дружество:
През м. май 2007 г. х-л „Метропол Палас” в Белград е затворен за цялостна рехабилитация,
реконструкция, надстрояване и реновация. Поради финансовата криза през втората половина на 2009 г.
интензитетът на ремонтните дейности замира, фаза, която продължава и през 2010 г.
До момента Дъщерното дружество е усвоило кредит в размер на 15 млн.евро за извършване на
тази реконструкция, като към момента са завършени около 95% от реконструкциите, свързани с грубия
строеж, укрепване, надстрояване; около 40% от ел.инсталацията – високо и ниско напрежение, около
60% от каналите за окабеляване, направени са около 45% от изолационните работи и гипсокартон,
завършена е около 40% от ВиК системата и около 35% от климатичната и вентилационна система.
В таблицата по-долу са представени данни за стойността и вида на извършените инвестиции в
реновацията на хотел „Метропол Палас” през периода 2007 – 2010 г. и към датата на настоящия Проспект:
Година

Сума в евро

Вид дейности

2007

1 706 912

Разрешителна
документация,
проекти,
консултанти,
строителен надзор, наземни работи, разрушителни дейности,
слагане на пилоти, административни разходи и други
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2008

8 297 673

Разрешителна
документация,
проекти,
консултанти,
строителен надзор, изкопни дейности във връзка с подземен
гараж, подземно стълбище и тунел, административни
разходи, работа по електрическата инсталация, преместване
на съществуващ трафопост и слагане на временен такъв,
поставяне на тръбопровод за спринклерна система,
техническа документация, разрушителни дейности по кулата
на хотела, бетонни и арматурни дейности, изолационни
дейности, изкопни работи, проект за канализация, доставка и
монтаж на анкерни болтове, поставяне на временни
ел.разпределителни табла, временно окабеляване, временно
вътрешно и външно осветление, поставяне на основи,
временно подсилване на съществуващи колони, с цел
поставяне на микро пилоти, поставяне на микро пилоти,
поставяне на тръбопровод за климатична и вентилационна
система, надстрояване и други

2009

4 262 090

Строителен надзор, консултанти, канализационна система,
поставяне на санитарни възли в баните на стаите,
изолационни дейности, разрушителни дейности, ВиК
система, поставяне на стени от гипсокартон с прилежащите
им алуминиеви профили, бетонни работи, подсилване на
бетон и арматура, наземни дейности, тръбопровод за
климатична и вентилационна система, канализация за
дъждовна вода, надстрояване, административни разходи и
други

2010

516 459

Строителен надзор, административни разходи, консултанти и
други

01.01.-25.01.2011

2 010

Общо:

14 785 144

Строителен надзор и други

Източник: „София Хотел Балкан” АД

За окончателното завършване на обекта са необходими още около 18-20 млн. евро, които се
планира да бъдат осигурени основно от настоящата облигационна емисия и от увеличението на капитала
на Дружеството, което ще се извърши едновременно с предлагането на настоящите облигации. Очаква се
реновирането да приключи около 11-12 месеца след набавяне на необходимото финансиране и
възобновяване на ремонтните работи. В таблицата по-долу са представени данни за предстоящите
отделни видове дейности и основни довършителни работи, както и необходимите средства за всяка от
тях, според предвижданията към датата на настоящия Проспект:
Довършителни работи и дейности
по реновацията на х-л Метропол Палас:

Сума в евро
173 500 €

Строителен надзор

1 718 530 €

Високо и ниско напрежение и оборудване за него

314 678 €

Трафопостове - инсталации и оборудване

502 004 €

Асансьори

43

848 690 €

Фенколи, чилъри и климатици, парно

609 953 €

Такса за включване към централното парно отопление

318 106 €

Спринклерна инсталация и оборудване

962 203 €

ВиК инсталация, резервоари за вода

2 307 568 €

Преградни стени, изолации, наземни дейности, фасада, площи около хотела

186 494 €

Прозорци на кулата

117 565 €

Административни такси

750 650 €

Кухненско оборудване
Обзавеждане и довършителни работи стаи и коридори, лоби бар, горен и долен
приземен етаж, други общи площи
Общо:

9 286 798 €
18 096 738 €

Източник: „София Хотел Балкан” АД

След приключване на реновацията на хотелската сграда общата РЗП ще възлиза на 23 704 кв.м.,
разпределени, както следва:
- Два подземни етажи с обща площ 1 082,87 кв.м. – тук ще е разположено техническо оборудване
на хотела. В подземните етажи е проектирана и главна кухня с площ от 556,92 кв.м.;
- Подземен паркинг с площ 2 736 кв.м. – входът му е откъм бул. „Краля Александра” и ще бъде
разположен на три нива от -3 до -1 и ще поема 110 коли. Наземният паркинг пред хотела в същото време
е предвиден за 30 коли и 3-4 автобуса;
- Приземен етаж с обща площ 5 007,89 кв.м., включващи помещения за отдаване под наем - 1406,
04 кв.м., кухни – 757,25 кв.м., спа център – 255 кв.м., тераса – 560,56 кв.м., коридори – 912,26 кв.м. и
асансьори – 233,04 кв.м.;
- Наземен етаж с обща площ 4 309,90 кв.м., включващи банкетни зали и ресторанти – 2 843,65
кв.м., помещения за отдаване под наем – 110.66 кв.м., кухни – 153,09 кв.м., тераса – 404, 84, сервизни
помещения – 140,12 кв.м., коридори – 660,25 кв.м. и асансьори – 195,29 кв.м. На този етаж са
разположени три ресторанта, банкетни зали, лоби бар, зимна тераса, както и рецепция, консиерж, белбой,
помещения за кафе паузи и помещения за отдаване под наем;
- Хотелски етажи от 1 до 9, разположени основно в Кулата и в Анекс А, както следва:
-

Етаж 1 – 49 стаи с площ от 2 026,70 кв.м.;

-

Етаж 2 - 50 стаи с площ от 2 002,01 кв.м.;

-

Етаж 3 - 49 стаи с площ от 2 002,01 кв.м.;

-

Етаж 4 - 20 стаи с площ от 703,76 кв.м.;

-

Етажи 5, 6, 7, 8 и 9 – с обща площ 3 518,80 кв.м. Етажи 5 и 6 са предвидени за ВИП
етажи, само с по няколко апартамента на етаж, като на пети етаж е предвидено да
има екзекютив лаундж бар с площ от 263,57 кв.м.;

- Етаж 10 е проектиран за Панорама гурме ресторант с площ 722,29 кв.м.
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Реновираният хотел ще разполага с 241 стаи и апартаменти, 4 или 5 ресторанта, луксозни
банкетни зали за повече от 2 500 човека (коктейлен стил), спа център с басейн, казино, нощен клуб,
тераси с изглед към парка, фризьорски салон, и други помещения под наем, площи за паркинг с повече от
140 места.

Не се предвижда придобиване на значителни нови материални дълготрайни активи от Групата.
Не се планира извършването на други съществени инвестиции от Дружеството и от Групата, с
изключение на довършването на описаното по-горе реновиране на хотел „Метропол Палас” в Белград с
цел пускането на хотела в експлоатация.
Придобиването на правото на собственост върху парцела, в който е изграден хотел „Метропол
Палас” се извършва безвъзмездно чрез преобразуване (конверсия) на притежаваното право на ползване в
право на собственост, в съответствие с нормативната уредба на Република Сърбия и в рамките на
административно производство, започнало по молба от дъщерното дружество (вж. и по-горе
„Недвижима собственост и оборудване” – Хотел „Метропол Палас”).

Дейност на Групата

Както е посочено по-горе, от създаването си до момента „София Хотел Балкан” АД извършва
дейност в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързаните с това услуги. Дейността се
извършва посредством притежавания от Дружеството основен актив – 5-звездния „Шератон София
Хотел Балкан”, който е част от международната хотелиерска верига „Старууд”, чийто франчайз е
марката „Шератон”.
Единственото дъщерно дружество „Метропол Палас” д.о.о. е създадено с цел да извършва
същите дейности като дружеството – майка, чрез апортирания в капитала му хотел „Метропол Палас” в
Белград, Сърбия. Хотелът е затворен за основна реконструкция през м. май 2007 г. и от тогава не приема
гости, съответно дъщерното дружество не извършва дейност, освен свързаната с реновирането на хотела.

Пазари, продукти и услуги
Основни категории продавани продукти и извършвани услуги
Основните категории продавани продукти и извършвани услуги от Дружеството са:
•

хотелски (дейност „Хотел”) – нощувки на гости в хотела;

•

напитки и храна (дейност „Хранене”) или F&B (съкратено от food and beverage), което
обединява услугите по приготвяне и доставка на храна и обслужване на клиентите в
ресторантите и баровете в хотела, както и room service;

•

отдаване под наем на търговските площи – магазините в хотела, както и един
притежаван магазин извън хотела – в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”.

Първите два вида продукти и услуги се предлагат от Дружеството още от създаването му, като
единствено третият вид е сравнително нов - от 2008 г. започва да генерира по-съществена част от
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приходите, което е свързано с извършената реконструкция на бившия ресторант „Преслав” в магазини и
изграждането на магазини от двете страни на главния вход.

Дейност „Хотел”:
Х-л „Шератон София Хотел Балкан” разполага с база от 184 стаи, разположени на 5 хотелски
етажа, три от които са основно реновирани и пуснати в експлоатация през първата половина на 2006 г.
Категориите стаи биват:
•

класическа – 62 бр.,

•

екзекютив – 84 бр.,

•

смарт – 17 бр., джуниър суит – 11 бр.,

•

екзекютив суит – 8 бр. и

•

един президентски апартамент.

Дейност „Хранене”:
Дружеството разполага с голям брой конферентни зали, отговарящи на разнообразните нужди и
изисквания на клиентите.
Най-голямата бална зала „Роял” е разположена на площ от повече от 600 кв.м. и е една от найновите придобивки на Дружеството. Тя отваря врати в началото на 2008 г. и е построена като част от
инвестиционната програма на Дружеството. Част от тази програма е и напълно новия Лоби бар, който
започва работа през същата година. Ресторант „Стардъст ди София” също е обхванат от реновационните
процеси още през 2006 г.
В таблицата по-долу са описани параметрите и капацитета на залите за конферентни
мероприятия, с които разполага Дружеството, като площ в квадратни метри и като брой места в
съответните стилове, в които могат да бъдат подредени залите в зависимост от вида на организираните
мероприятия:

Зала

Площ
в
кв.м.

Брой места
Брой места като Брой места в U
при
класна стая
форма (U_Shape
театрално
(Classroom Style)
Style)
разположение

Брой места за
приеми

Брой места
за банкети

(Reception
Style)

(Banquet
Style)

(Theatre
Style)
Роял (Royal)

648

650

330

150

600

380

Роял I

216

200

100

60

230

150

Роял II

162

150

80

40

170

80

Роял III

270

280

130

90

290

200

46

Сердика

231

220

120

80

220

170

Средец

231

220

120

80

220

170

Банкетно лоби
(Banquet
Lobby)

102

NA

NA

NA

120

NA

Художествена
галерия

137

NA

NA

NA

80

NA

Пирин

45

30

20

20

30

NA

Рила

70

50

30

30

50

NA

Офис на 3-тия
етаж

12

NA

NA

8

NA

NA

Офис на 5-тия
етаж

12

NA

NA

8

NA

NA

Дейност по отдаване под наем на търговските площи:
Отдаването под наем е дейност, която е увеличила значително своя дял в приходите на
Дружеството през последните години. Това е пряк резултат от извършените редица реконструкции за
изграждането и увеличаването на площите, отдавани под наем. Бившият ресторант „Преслав” изцяло е
преобразуван в магазини. Преустроени са и ресторант „Балкан” (сега „Стардъст ди София”) и лоби бара,
за да се изградят магазинните площи от двете страни на главния вход на хотела. По този начин площите,
отдавани под наем от Дружеството възлизат общо на 3 222 кв.м., от които 3 176 кв.м. - разположени на
територията на хотела и един магазин, който се намира на бул. Александър Стамболийски в София, с
площ от 46 кв. м., който също се отдава под наем.
Дружеството има сключени дългосрочни договори за отдаване под наем на описаните площи,
което гарантира възвръщаемостта на направената инвестиция.

Пазари
„София Хотел Балкан” АД извършва дейност в София, България, където е разположен хотела,
чрез който се осъществява стопанската му дейност („Шератон София Хотел Балкан”). Негови
конкуренти са останалите висококатегорийни (4- и 5-звездни) хотели в София.
Единственото дъщерно дружество е учредено в Белград, Република Сърбия с цел да предлага
същите продукти и услуги като дружеството - майка, но то не извършва дейност, тъй като притежавания
от него хотел е затворен от м. май 2007 г. за извършване на основна реконструкция и надстрояване. По
тази причина, единствения пазар, на който се осъществява дейност през този период и към момента е в
България.
Конкуренция.
Пазарът на хотелски услуги в София се характеризира с висока степен на конкурентност и
непрекъснат стремеж за запазване на пазарния дял и привличане на нови клиенти.
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Основните конкуренти на Дружеството са 5-звездните Хотел Радисън Блу, Хилтън София и
Хотел Кемпински, които са част от международни хотелски вериги, както и Гранд Хотел София, Арена
ди Сердика и Хотел Анел, които са независими хотели или част от локални вериги. През 2010 година
конкуренцията между хотелите става все по-силна предвид факта, че се наблюдава промяна в моделите
на пътуване на клиентите, изменение на изискванията по отношение на продукта и силно изразена
необходимост от търсене на нови допълнителни клиенти.
Едновременно с петзвездните хотели в София, конкурентни по отношение на част от клиентите
се явяват и по-големите четиризвездни и бутикови хотели, които са в състояние да предложат по-ниски
цени за продукт с близко качество.
Силни и слаби страни в сравнение с конкурентите.
Сред основните предимства на Дружеството пред останалите конкурентни компании на пазара е
изключително благоприятната локация на хотела, традициите в предоставянето на хотелски услуги,
както и качеството на предлагания продукт. Едновременно с това голямо значение има и
франчайзинговото споразумение с хотелската верига Старууд, което гарантира достъп до
резервационната система на веригата, участие в цялостната маркетингова и промоционална политика,
както и използване на ползите от програмата за лоялни клиенти.
Сред недостатъците на дружеството са липсата на реновиран фитнес център, както и
продължаващото строителство на метрото в близост до хотела. От гледна точка на локацията, като
недостатък може да се посочи и факта, че част от бизнеса в София премества своите офис сгради извън
центъра на града.
Изявленията относно конкурентната позиция на Емитента са направени на база собствени
проучвания на пазара и дългогодишен опит в областта на предлаганите продукти и услуги.

Клиенти
От услугите, предлагани от Дружеството се възползват основно клиенти при бизнес пътувания в
София, поради което чуждестранните гости са преобладаващата част от клиентите на хотела, като
генерираните от тях нощувки представляват 92% от общия брой нощувки през 2010 г., съответно 94% от
общия брой нощувки през 2009 г., 95% през 2008 г. и 95% през 2007 г.
Италия, САЩ и Турция са сред страните с най-значителен спад през 2009 г. спрямо 2008 г.
(съответно 27%, 31% и 32%). Този спад се дължи от една страна на спада на корпоративните и
правителствени пътувания и от друга – на по-малкия брой казино-туристи. През 2009 г. е налице
значителен ръст на нощувките от страна на гости от Франция, в резултат на големия брой конферентни
събития и инсентив пътувания, организирани от хотела през годината.
За периода 2007 – 2010 г. сред държавите, които в най-голяма степен генерират бизнес за хотела
са Германия, Гърция, Великобритания, САЩ, Италия, Израел. През 2010 г. Гърция е страната, която
отбелязва най-голям спад спрямо 2009 година, което се дължи в основна степен на силно изразената
икономическа криза в страната, както и спада в международните пътувания. Великобритания и САЩ
отбелязват значителен ръст през 2010 г. спрямо предходната година, в резултат на промените в
икономическата ситуация в двете страни и увеличаването на броя пътувания както по работа, така и с
цел почивка. Страната с най-голям ръст през 2010 г. е Израел, като в по-голямата си част това се дължи
на корпоративни клиенти.
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Сезонност
Дейността на Дружеството не се характеризира със силно изразена сезонност.
Все пак и предвид факта, че продуктите и услугите, предлагани от хотела, са ориентирани
основно към бизнес клиенти, търсенето е сравнително по-високо през периодите март-юни и септемвриноември. През 2009 г. като отражение на световната икономическа криза се наблюдава общ спад не само
в броя на бизнес пътуванията, но и в тяхната продължителност, поради което през втората половина на
годината се наблюдава намаление на броя на нощувките в понеделник и четвъртък.
Независимо от това, че не е налице силно изразена сезонност в дейността на Дружеството, то се
старае да увеличава заетостта през периодите, които не са толкова натоварени, като договаря голям брой
туристически групи и организира различни конферентни събития, разработва специални пакети
промоции и таргетирани кампании, насочени както към туристически пътувания, така и към
организаторите на конферентни събития и инсентив пътувания.
През 2010 година не се наблюдават значителни изменения в сезонния характер на дейността на
Дружеството. В резултат на установения бизнес модел като месеци с най-голямо търсене остават мартюни и септември-ноември. Забелязва се промяна в разпределението на натоварването през различните
дни от седмицата, като се отчита лек спад в реализираните нощувки в понеделник и четвъртък, като в
същото време е по-висока заетостта през уикендите и периодите с по-слабо търсене.

Ключови индикатори за дейността
По-долу са представени ключови индикатори за дейността на Дружеството и Групата.
В следващата таблица са представени приходите на Дружеството по основни категории
дейности за всяка от годините, включени в периода 2007 – 2010 г. (на консолидирана база):

Приходи по категории дейности
в хил.лв.
Вид услуги:

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Хотелски/нощувки

6 845

6 640

8 144

10 839

F&B

5 320

4 612

5 437

4 607

Отдаване под наем

2 474

3 151

3 129

1 640

14 639

14 403

16 710

17 086

Общо:

Източник: „София Хотел Балкан” АД

Приходите от хотелски услуги включват реализираните нощувки на корпоративни клиенти,
клиенти на туристически агенции, представители на дипломатически мисии, екипажи на авиокомпании,
както и различни по характер групи.
Приходите от дейност „Хранене” са формирани основно от приходите от доставка на храна и
напитки на конферентни и банкетни мероприятия, както и от дейността на лоби бара и ресторант
Стардъст ди София, към чиито приходи спадат и закуските, отчислени от нощувките с включени такива.
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Отдадените под наем магазини и казино формират приходите от „отдаване под наем”. Те
чувствително са се увеличили от 2008 г. след сключването на дългосрочни договори за отдаване под
наем на новоизградените магазинни площи.
Хотел „Метропол палас” – собственост на дъщерното дружество „Метропол Палас” д.о.о. е
работил само през първите няколко месеца на 2007 г. (което се илюстрира и от следващата таблица),
което води до лек спад в консолидираните приходи от нощувки и наеми през 2008 спрямо 2007 г. А
снижените приходи от нощувки през 2009 г. вече отразяват ефекта на световната криза. В същото време
приходите от дейност „Хранене” бележат увеличение от 2008 г. насам, с леко отклонение през 2009 г. във
връзка със световните тенденции, поради увеличените площи за конферентни мероприятия с
откриването на новата зала „Роял”.

В следващата таблица са представени приходите по основни категории дейности и географски
пазари за всяка от годините през периода 2007 – 2010 г. (на консолидирана база):

Приходи по категории дейности и пазари
в хил.лв.
Вид услуги, предлагани
в София
2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Хотелски/нощувки

6 845

6 640

8 144

9 857

F&B

5 320

4 612

5 437

4 607

Отдаване под наем

2 474

3 151

3 129

1 430

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Хотелски/нощувки

-

-

-

982

F&B

-

-

-

-

38

-

-

210

14 677

14 403

16 710

17 086

(хотел „Шератон” и
магазин):

Вид услуги, предлагани
в Белград (хотел
„Метропол Палас”):

Отдаване под наем
Общо:

Източник: „София Хотел Балкан” АД

Следващата таблица представя данни за заетостта на хотелската база, средната цена в евро, броя
продадени нощувки и приходите от налична стая за всяка от годините, включени в периода от 2007 до
2010 г.:

Индикатор

2010 г.

2009 г.
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2008 г.

2007 г.

Заетост в процент

67.28

52.36

57.81

67.22

Средна цена в EUR

75.62

97.91

108.61

111.54

Брой продадени нощувки

45 183

35 167

38 931

45 690

Приход от налична стая в
EUR

50.88

51,27

62,78

74,97

Източник: „София Хотел Балкан” АД

Заетостта на хотела е основен показател, който изразява натовареността на базата, с която
разполага дружеството. Тя се изчислява както ежедневно, така и на месечна, тримесечна и годишна база,
като дава процентен израз на реализираните нощувки.
Средната цена показва каква част от реализираните през годината приходи се падат на всяка
заета стая. Цената е нетна, т.е. тя се базира на нетните реализирани приходи, получени след приспадане
на включената в цената закуска (ако има) и различните данъци и такси. В допълнение на този показател
се използва и индикаторът приход от налична стая, който се изчислява като нетните приходи от нощувки
се разделят на общия брой стаи в хотела за календарната година.

В следващата таблица са представени данни за броя нощувки по държава на гостите за всяка от
годините, включени в периода от 2007 до 2010 г.:

Брой нощувки по държави

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Ръст 10/09

Германия

8 216

8 720

8 424

8 761

+4,0%

Гърция

6 259

7 165

5 986

5 219

-12,8%

Великобритания

3 634

2 432

1 815

2 966

+63,4%

САЩ

4 260

2 893

1 986

2 280

+14,8%

Италия

6 273

2 969

2 149

2 228

+3,7%

Израел

624

712

741

2 013

+171,7%

Източник: „София Хотел Балкан” АД

В следващата таблица са представени данни за приходите от нощувки с разбивка по държава на
гостите за всяка от годините, включени в периода от 2007 до 2010 г.:
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Приходи от нощувки по държави
лв.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Ръст 10/09

1 153 977,19

1 169 095,25

1 129 410,36

1 118 659.18

-1,0%

Гърция

853 452,81

932 582,73

816 227,60

646 947.70

-20,7%

Великобритания

645 121,13

412 113,20

313 418,09

478 668.45

+52,7%

САЩ

923 931,63

598 928,92

422 902,79

449 544.20

+6,3%

Италия

1 309 005,52

591 388,67

428 054,65

422 657.61

-1,3%

Израел

68 909,71

75 053,76

83 318,10

202 090.97

+142,6%

Германия

Източник: „София Хотел Балкан” АД

Основни тенденции в дейността на Дружеството
По-долу следва описание на основните тенденции в дейността на Дружеството през последните
години:
През периода януари-април на 2006 година е извършено цялостно обновяване на част от
хотелската база (103 стаи), в следствие на което през 2007 г. се забелязва увеличаване на приходите от
хотелска дейност в сравнение с предходната година, когато тази част от хотела не е функционирала. През
2007 г. са извършени съществени капиталовложения в реконструкцията на хотела (описани подробно погоре в раздел Инвестиции), които приключват през 2008 г. Реконструкцията е извършена с цел
подобряване на качеството на предлаганите услуги, заемане на по-голям пазарен дял при по-високи цени.
Политиката на Дружеството през този период е ориентирана към предлагане на продукти с
високо качество, обслужващи потребностите на основните бизнес клиенти на хотела, както и свързаните
с техния престой конферентни мероприятия и бизнес услуги. Влиянието на инфлационните фактори през
този период се отчита като несъществено върху финансовите резултати. Влиянието на промените на
чуждестранните валути е сведено до възможния минимум чрез премахване на доларовите цени на
услугите и договарянето само на левови и еврови цени.
През 2008 година „Шератон София Балкан” продължава да е сред водещите висококатегорийни
хотели в София. През по-голямата част на 2008 г. не се забелязва значително изменение на търсенето,
като от друга страна продължава тенденцията към все по-голяма конкуренция от страна на другите
петзвездни хотели в София. Друг фактор е бързото навлизане на нови четиризвездни хотели, които
привличат част от клиентите. Макар и частично, в края на годината започват да се наблюдават първите
сигнали за промяна на търсенето в резултат на световната икономическа и финансова криза. Пазарната
политика през тази година е ориентирана към запазване на съществуващите позиции, както и
идентифициране на нови възможности посредством използване на съществуващите конкурентни
предимства. Изградената дългогодишна практика за целогодишно гарантиране на определен обем
реализирани нощувки чрез сключване на договори с авиокомпаниите продължава и през този период.
Промяна в това отношение настъпва с прекратяването през м. април на договора с авиокомпания
„Алиталия”. Това доведе до намаляване на приходите от този сегмент и наложи промяна в цялостната
политика на продажби в търсене на нови пазарни възможности и привличане на нови клиенти.
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Финализирането на реновирането на хотела даде възможност за затвърждаване на пазарните
позиции като усилията на Дружеството бяха насочени към увеличаване на пазарния дял в София чрез
балансирана ценова политика, която да гарантира оптимално висока „среднодневна цена на стая”.
През първата половина на 2009 година не се отбелязва съществено отражение на
икономическата криза. Започва обаче, постепенно намаляване на търсенето, като продължава
тенденцията към все по-голяма конкуренция в сегмента на петзвездните хотели, като конкурентите
залагат на стратегии, продиктувани от намаления на цените и не толкова на конкуренция чрез качество.
Продължава навлизане на пазара на 4-звездни хотели, които привличат част от клиентите. През втората
половина на годината, симптомите на световната криза започнаха да рефлектират върху българския
бизнес, което от своя страна оказа влияние и върху търсенето на хотелски услуги, като голяма част от
традиционните клиенти на петзвездните хотелски вериги намалиха драстично броя на своите пътувания,
което от своя страна доведе до намаляване в броя на реализираните нощувки. Едновременно с това, част
от компаниите, с които Дружеството има дългогодишни партньорски отношения, потърсиха промяна на
договорените условия, чрез включване на допълнителни услуги. Дружеството се преориентира към погъвкава политика при договаряне на корпоративни споразумения, търсене на нови клиенти и
стратегически партньорства.
Пазарната стратегия през 2009 г. е ориентирана към запазване на съществуващите позиции,
както и откриване на нови възможности, чрез използване на конкурентните предимства на Дружеството.
На базата на съществуващия договор за настаняване на екипажи на авиокомпании е продължена
дългогодишната практика за целогодишно гарантиране на определен обем реализирани нощувки.
Разширяват се предлаганите конферентни услуги и се увеличава броя зали, предлагани от хотела
за провеждане на големи събития, което през 2009 г. води до значително увеличение на нощувките във
връзка с конференции и съпътстващи събития.
Предлагането на допълнителни услуги и агресивната политика на продажби са съчетани с
гъвкава ценова политика, което през 2009 г. води до намаляване на показателя „среднодневна цена на
стая” на ниво EUR 97,91 на годишна база, което е намаление с 10% в сравнение с 2008 г.
Отчетените тенденции към намаляване на търсенето през втората половина на 2009 година
продължиха да оказват влияние върху дейността на дружеството и в началото на 2010 година. Голяма
част от корпоративните клиенти преразгледаха своята дейност на локално ниво и реализираха промени в
структурата на бизнес пътуванията. Това доведе до намаляване на нощувките, реализирани от компании,
свързани с финансовия и консултантския сектор, както и намаляване на бюджетите за настаняване в
хотели. И през 2010 година, компанията запази своята гъвкавост по отношение на ценовите равнища,
като непрекъснато са търсени нови компании чрез различни макетингови кампании, проактивна
политика на продажби и разработване на пазарни ниши.
През 2010 година беше преподписан договорът за настаняване на екипажите на авиокомпания
Луфтханза, което гарантира реализиране на определен обем нощувки целогодишно.
Пазарната стратегия на дружеството през 2010 година беше насочена към водене на агресивна
политика на продажби, която да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с
това се търсят нови, привличат се голям брой нови събития с различни мащаби. Политиката на хотела
беше насочена към оптимизиране на продажбите в най-силните дни от седмицата, както и през месеците
с най-високо търсене. Едновременно с това усилията бяха насочени и към максимизиране на продажбите
през уикендите, увеличаване на броя на конференциите през по-слабите месеци, както и сключване на
договори за настаняване с компании, работещи по дългосрочни проекти в страната.
В резултат на провежданата политика на оптимизация на цените и активна политика на
продажби, заетостта през 2010 година достига нива от 67.28% спрямо 52.36% през 2009 година
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(увеличение на реализираните ношувки от 35 167 през 2009 до 45 183 през 2010 година). Средната цена
през годината е 75.62 евро, като за сравнение през 2009 година средната цена е 97.91 евро. Отбелязва се
спад от 0.95% на приходите от нощувки (3 416 866.31 евро през 2010 г. спрямо 3 443 066.64 евро през
2009 г.) Източник: „София Хотел Балкан” АД.
Основни тенденции в дейността на Дъщерното дружество
Както е описано и по-горе в Инвестиции – по отношение на хотел Метропол Палас, от 2007 г.
хотела, притежаван от Дъщерното дружество е затворен за реновиране и не приема гости. По тази
причина и Дъщерното дружество на практика не е извършвало друга дейност, освен свързаната със
строителните и ремонтни дейности по основния си актив.
Основни пазарни тенденции в хотелския бизнес
Последните две години се характеризират със значителни изменения в развитието на хотелския
бизнес, както в страната, така и в световен мащаб. Основни причини за настъпващите промени са
икономическата и финансова дестабилизация в глобален аспект, както и стремежът за намаляване на
разходите на корпоративно ниво.
Подобно на втората половина на 2009 година и в началото на 2010 година се наблюдава спад в
реализираните нощувки и съпътстващите приходи. Голяма част от корпоративните клиенти на хотела
пренасочиха своите пътувания към четири звездните хотели с цел намаляване на разходите, като в
същото време се наблюдава и тенденция в намаляване на престоя при пътуване. От друга страна, в
резултат на влошената икономическа ситуация в глобален мащаб, голяма част от компаниите проявяват
голяма чувствителност по отношение на цените за настаняване в хотела.
Едновременно с протичането на тези процеси, все по-силно се усеща увеличаването на
конкуренцията между пет звездните хотели на пазара, които се борят за запазване на пазарния си дял и
търсене на нови клиенти. Конкуренцията на пазара е насочена и към завладяване на част от пазарния дял
на четири звездните хотели.
Дружеството разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално
адекватно на динамичните условия на пазара, като по този начин се гарантират по-големи обеми
реализирани нощувки, които макар и с по-ниска средна цена на стая да осигурят добри нива на нетни
приходи от налична стая.
През 2010 година не се наблюдават значителни изменения в сезонния характер на дейността на
Дружеството. В резултат на установения бизнес модел като месеци с най-голямо търсене остават мартюни и септември-ноември. Забелязва се промяна в разпределението на натоварването през различните
дни от седмицата, като се отчита лек спад в реализираните нощувки в понеделник и четвъртък, като в
същото време е по-висока заетостта през уикендите и периодите с по-слабо търсене.
Дружеството провежда активна маркетингова политика, която предвижда целенасочени усилия
за развитие на продукта, гъвкавата ценова политика, активна реклама и ефективно използване на
различните дистрибуционни канали, в това число онлайн и офлайн.
Основен акцент в маркетинговата стратегия на хотела представлява програмата за лоялни
клиенти на Старууд “Предпочитан гост на Старууд”. Програмата се отличава като начин за
диференциране на пазара, което дава на Дружеството значително конкурентно предимство пред
останалите пет звездни хотели в София.
Очаквания за развитието на пазара
Тенденциите в хотелския бизнес в световен мащаб показват, че пазарът на луксозни хотелски
услуги навлиза в нов етап след финансовата и икономическа криза. Прогнозите за Европа показват, че
нивата на реалзирани ношувки се връщат на предишните си нива, като това на този етап се проявява появно в западна Европа. Прогнозите за 2011 година предполагат умерено увеличение на средните цени на
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стая, които ще бъдат по-високи от 2010 година, но ще продължат да бъдат по-ниски спрямо 2008 и 2009
година. Възстановяването на позициите на хотелите на пазара от преди началото на финансовата криза се
очаква да стане по-бавно в сравнение с по-развитите пазари в Европа. И през 2011 година дейността на
пет звездните хотели ще се характеризира с висока конкуренция и агресивна политика.
Перспективи пред София Хотел Балкан
Предвид сегашното състояние на пазара през 2011 година ръководството на Дружеството
планира да продължи водената политика на агресивни продажби, насочена както към съществуващите
корпоративни клиенти, така и към нови компании и пазари. Дружеството прогнозира през 2011 година да
продължи политиката си насочена към задържане на пазарния дял, чрез поддържане на високо качество
на предлагания продукт и гъвката ценова политика. С цел намаляване на влиянието на конкуренцията и
установяване на балансирана пазарна стратегия ще продължи разработването на нови пазарни ниши и
други дейности, търсенето на нови клиенти и ориентиране към още по-голям брой пазарни сегменти.
Плановете на Дружеството включват плавно увеличаване на ценовите равнища, предвид
непрекъснатото повишаване на качеството на предлагания продукт и локацията на хотела. Дружеството
ще запази и своята гъвкавост по отношение на периодите с по-слабо търсене с цел оптимизиране на
приходите от реализирани нощувки и конферентни събития. Предвижда се през 2011 г. да се разшири
кръга на използваните канали на дистрибуция, като се включат и голям брой алтернативни
резервационни портали и уеб страници, а също така да се постави акцент върху активното таргетирано
представяне на хотела в рамките на кампаниите на Старууд и Луксозната Колекция. Основната цел ще
бъде да се предложи на клиенти на хотела оптимално съотношение цена-стойност.
Перспективи пред Дъщерното дружество
До края на 2011 г. основните очаквания за развитие на Дъщерното дружество се заключават в
реновационни дейности за окончателното завършване и пускане в експлоатация на хотел „Метропол
Палас”, Белград. От момента на набавяне на необходимото финансиране, ще са нужни около 11-12
месеца за завършване на строително-монтажните дейности в хотела и неговото пускане в експлоатация
(вж. и Инвестиции – по отношение на хотел Метропол Палас по-горе). Предвид казаното, се очаква
хотелът да заработи през 2012 г., когато ще започне да генерира и първите си приходи. Имайки предвид,
че хотелът няма да работи през 2011 г., то тенденциите за развитие на пазара в хотелиерския бизнес няма
да засягат Дъщерното дружеството до края на текущата финансова година; те ще са приложими от
момента на неговото въвеждане в експлоатация, което се очаква да се случи най-рано в средата на 2012 г.
Планира се мениджмънтът на Дъщерното дружество, подпомогнат от опита на едноличния собственик на
капитала, напрупан при управление на „Шератон София Хотел Балкан”, да наложи и развива „Метропол
Палас” като петзвезден хотел (единственият в старата част на сръбската столица), ориентиран основно
към привличане на бизнес клиенти, с цел реализиране на приходи основно от нощувки, както и
конференции и подобни организирани мероприятия.
Основни пазарни тенденции на пазара на отдаване под наем на търговски площи
Отдаването под наем се очертава като един от водещите центрове за формиране на приходи за
Дружеството, предхождан само от основните дейности „Хотел” и „Хранене”. Тази дейност е пряко
свързана с икономическите промени, както при криза, така и при подем, което в дългосрочен план
гарантира инвестицията поради добрата си възвръщаемост.
Само за периода от юни 2009 година до март 2010 година – средните оферти за наемите в София
са паднали с около 25%. Реалните сделки обаче се сключват на още по-ниски цени. Наемите и на
магазини и на офиси в София от миналата година до март 2010 г. се движи само надолу. Най-големи
намаления се наблюдават от средата на октомври 2009 година до март 2010 г. Рязко поевтиняване имаше
и поради многото съвсем нови сгради с апартаменти и магазини, и новите молове.
С 30 - 32% са спаднали наемите и в първокачествените търговски центрове през третото
тримесечие на 2010 г. на годишна база. Това показва анализът на консултантска компания за имоти
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„Фортон”. Наемите на търговските улици остават непроменени в сравнение с предишното тримесечие на
2010 г. Същият тренд следват и нивата на наемите, които получава Дружеството. През 2009 г. бяха
предоговорени наемните цени на отдадените площи и от тогава запазват нивата си.
Наемите на първокласни площи по главните търговски улици в София достигнаха най-ниските
си нива от 2002 г. насам – около 55 евро на кв.м. на месец, сочат данни от анализ на същата
консултантска компания. Пиковата си стойност от 120 евро/кв. м наемите са достигнали през 2005 г.,
след което постепенно се понижават, става ясно от анализа. Средната цена, на която Дружеството отдава
своите магазинни площи през 2010 г. варира между 32 до 46 евро/кв.м., в зависимост от
местоположението и площта.
Ниските наемни нива активизират една от дългоочакваните тенденции – окрупняване на
помещенията и оформяне на по-малко на брой, но по-големи магазини, които ще удовлетворят
изискванията и търсенето на големите световни марки, коментират консултантите. Площите, които
отдава Дружеството, също са предвидени да посрещат тези нужди на пазара, тъй като средната площ на
едно помещение е 268,53 кв.м., като варират от 383 кв.м. за най-големия магазин, до 41 кв.м. за наймалкия.
Пазарът на търговски площи продължава да страда от колебанието на някои търговци дали да
разширяват мрежата си от магазини, но се радва на редица позитивни тенденции - наемите не търпят
сътресения и запазват нивата си, появяват се ритейлъри от по-слабо активни до момента дестинации.
Пример за това са няколко турски марки, които директно навлизат на българския пазар. Тяхната
дългосрочна стратегия е разширяване на европейска територия, за което страната ни е най-добрата
отправна точка.
Дружеството има и площи под наем различни от магазинни – нощен бар, казино, салон за
красота и др., които да посрещат различните нужди на клиентите на хотела. Отдаваните под наем площи
са разположени в сградата на хотела, освен един магазин, който се намира с непосредствена близост на
бул. Александър Стамболийски.
Декларация за липса на значителни неблагоприятни тенденции след датата на последния
одитиран финансов отчет
Не е налице значителна неблагоприятна промяна в перспективите на емитента след датата на
неговия последно публикуван одитиран консолидиран годишен финансов отчет (към 31.12.2009 г.).
Зависимост от патенти, лицензи, индустриални, търговски или финансови договори

Договор за франчайз със „Старууд”
„София Хотел Балкан” АД има сключен договор за франчайз с компанията „Старууд”. Тя
оперира една от водещите хотелски вериги в света. Портфолиото на веригата към края на 2009 г. се
състои от почти 1000 хотела, представени в девет водещи световни бранда. Чрез своите търговски марки
компанията Старууд е представена на повечето пазари и оперира две основни дейности – хотелски
операции и тайм шеъринг.
Приходите от хотелски операции заемат основен дял в дейността на компанията „Старууд” и
включват такси по мениджърски и франчайзингови договори, както и приходите от собствени и
лизингови хотели. Хотелската верига концентрира своето внимание преди всичко върху дейността във
високо категорийния и луксозен сегмент в хотелския бизнес.
Следващите две таблици представят данни за хотелската база на компанията „Старууд” по вид
извършвана дейност и географско разположение:
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към 31.12.2009 година

Брой хотели

Стаи

Управлявани хотели

440

153 800

Франчайз хотели

476

116 300

Собствени хотели

63

21 500

Тайм шеъринг

13

6 900

Общо хотели

992

298 500

Брой хотели

Стаи

Северна Америка

533

175 000

Европа, Африка, Близък Изток

244

60 000

Азия Пасифик

155

51 200

Латинска Америка

60

12 300

Общо

992

298 500

към 31.12.2009 година

По силата на сключеното лицензионно спроразумение, лицензодателят „Старууд” основно
дефинира системата чрез стандарти и правила, а Дружеството придобива лиценз за управление на
хотелска система от високо качество, за настаняване при изключителни удобства на гостите и свързаните
с това услуги под имената „Шератон” и „Лъкшъри кълекшън”. Първоначално такова споразумение е
сключено на 18.02.1985 г., което е заменено от текущото споразумение, подписано на 19.12.2002 г. за
срок от 10 години.
Дружеството заплаща възнаграждение на лицензодателя „Старууд”, което се определя като
процент на база само приходите от хотелските стаи. Възнаграждението се начислява и фактурира
месечно.
Тенденцията през последните години е към постоянно намаляване на размера на начисленото
възнаграждението поради базата за изчисляването му. В следващата таблица са представени данни за
начисленото възнаграждение за всяка от годините през периода от 2007 до 2010 г.:
в хил.лв.

2010

2009

2008

2007

Суми, начислени по договор за франчайз със Старууд

371

374

459
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Източник: „София Хотел Балкан” АД

Договор за управление на хотел „Шератон - София Хотел Балкан” и Споразумение за
технически услуги
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По силата на тези договори на Дружеството са предоставяни мениджърски услуги по опериране
и реновиране на хотела от мажоритарните акционери на Дружеството, срещу заплащане от последното
на възнаграждение.
През годините 2007 – 2010 г. вкл. услугите са предоставяни от предишните мажоритарни акционери „Юропиън Хотел Ентърпрайзис» ЕАД и «Интернешънъл Лоджинг ъф България» АД, по силата на
договор за управление и споразумение за технически услуги. По силата на първия договор на
дружеството са предоставяни услуги по управление на хотел в съответствие с най-добрите бизнеспрактики и стандарти, срещу заплащане на възнаграждение, определяно като процент от общите приходи
на Дружеството. По силата на споразумението за технически услуги, на Дружеството са предоставяни
технически услуги в областта на търговските и финансови консултации, с оглед реновации,
реконструкции и поддръжка на хотел „Шератон – София Хотел Балкан”, срещу заплащане на твърдо
възнаграждение, което за периода от 2004 до 2007 г. се определя на 504 хил.евро годишно, а с анекс от
28.12.2007 г. се намалява на 250 хил.евро годишно. По силата на тези договори през последните четири
години са начислени общо следните възнаграждения: през 2010 г.: 2,725 хил.лв.; през 2009 г.: 3,032
хил.лв., през 2008 г.: 3,116 хил.лв., през 2007 г.: 3,658 хил.лв. Източник: „София Хотел Балкан” АД
Съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г. е одобрено договорите с
предишните мажоритарни акционери да бъдат прекратени и на тяхно място да бъдат сключени договори
при аналогични условия с „Кокари Лимитид”, като е взето предвид, че физическите лица, които са от
решаващо значение за оказване на услугите по действащите договори (а именно Йоанис
Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки, които са собственици, съответно контролиращи
акционери на „Юропиън Хотел Ентърпрайзис» ЕАД и «Интернешънъл Лоджинг ъф България» АД),
реорганизират бизнеса си и прехвърлят извършването на такъв тип дейност към новото си дружество
„Кокари Лимитид”, което е и настоящият мажоритарен акционер в Дружеството.
Новият договор за управление ще предвижда предоставяне на услуги по управление на хотел
„Шератон – София Хотел Балкан” (вкл. по продажби и маркетинг, оперативни стандарти и гарантиране на
качество, услуги по набиране, обучение, оценка и мотивиране на персонал, и др.), срещу заплащане на
възнаграждение в размер на 15% от общите приходи на Дружеството, платимо на тримесечна база.
Договорът за управление ще бъде сключен за срок до 31.12.2033 г.
Споразумението за технически услуги ще предвижда предоставянето на технически услуги в
областта на търговските и финансови консултации, с оглед реновации, реконструкции и поддръжка на
хотел „Шератон – София Хотел Балкан” (вкл. бизнес финансови консултации по отношение на
вътрешните отчетни финансови системи, финансово планиране и контрол, информационни съвети и
помощ, технически съвети и помощ за всички аспекти на реновацията и реконструкцията на хотела,
архитектурни и интериорни решения, управление на строителството и др.), срещу заплащане на
възнаграждение в размер на EUR 250 000 годишно, платими на равни месечни вноски. Споразумението
ще бъде сключено за срок до 31.12.2017 г.

Договори с авиокомпании
Дългогодишна политика на дружеството е сключването на договори за настаняване на екипажи
на различни авиокомпании. Предимството на подписването на договорите с авиокомпаниите е, че
осигуряват определен брой нощувки всекидневно, като по-този начин гарантират една добра основа за
цялостната политика на продажби. До момента, са сключвани два договора от подобен род - с
авиокомпания Луфтханза и авиокомпания Алиталия.
Договорът с Алиталия е прекратен от страна на авиопревозвача в началото на 2008 година в
резултат на преструктурирането на компанията и създаването на новото дружество КАИ.
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Новосъздадената компания преструктурира дейността си по дестинация София в резултат на което беше
елиминирана необходимостта от пренощуване на екипажите в София.
Договорът с Луфтханза беше преподписан през 2010 година.

Съдебни и административни производства
Дружеството е или е било страна през последните 12 месеца по следните съществени дела:
•

административно дело № 6468/2010 г. на ВАС във връзка с парцела, в който е построен

хотела:
Делото е с правно основание по чл. 54, ал. 2 във вр. § 4, ал. 1, т.2 от ПЗР на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ЗКИР), и е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Със заповед № РД-50-14/20.05.2005 г. на кмета на р-н „Средец” – Столична община, на
основание § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР е одобрено попълване и поправка на кадастралната основа на
урегулиран поземлен имот (УПИ) - I – министерство на електрификацията и представителен хотел от кв.
396, местност „Центъра” по плана на гр. София, с нови имоти с пл. № 3 и № 4, и съществуващите в тях
сгради. С горепосочената заповед на кмета на р-н Средец по същество е извършено разделяне на парцела,
в който е построена сградата на хотел „Шератон София Хотел Балкан” - към 2005 г. хотелът,
Министерство на образованието и кооперация на ул. „Съборна” № 14 са били в един парцел. Със
заповедта този парцел се разделя, за да се отделят обектите в отделни парцели (сградите са на калкани и
в заповедта имотните граници следват калканите). Заповедта е обжалвана от заинтересувани страни –
група физически лица, които твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, че липсва грешка в
кадастралната основа, и че с нея се цели узаконяване на извършено незаконно строителство и заграбване
на част от мястото, където е построена сградата, в която те имат собственост.
По жалбата е образувано дело № 39/2007 г. пред Административен съд – София град. С
решение № 6 от 26.02.2010 год. Административният съд отменя горепосочената заповед на кмета на р-н
„Средец”.
„София Хотел Балкан” АД е заинтересувана страна по това дело и обжалва решението на
Административния съд, като по жалбата е образувано дело № 6468/2010 г. на ВАС. В момента делото е
пред ВАС, където, след заседание на 02.12.2010 г. е отложено за 27.01.2011 г.
При евентуално потвърждаване на решението на Административния съд, с което заповедта на
кмета на р-н Средец се отменя, последиците ще бъдат да се възстанови предишното положение на УПИI, като се отмени разделянето на имотните граници, т.е. връща се положението от преди 2005 г., когато
хотелът, Министерство на образованието и съседната кооперация са били в един имот (парцел).

•

гражданско дело № 2027/2006 г. на Софийски градски съд във връзка със собствеността върху
магазин:

„София Хотел Балкан” АД беше ищец по гр.д. № 2027/2006 г. на Софийски градски съд,
Гражданска колегия, ІІ „Б” Въззивно отделение. Въззивното производство бе образувано по Въззивна
жалба на „София Хотел Балкан” АД срещу Решение № 88 от 13.02.2006г. на Софийски районен съд, 42ри състав по гр.д. № 22042/2003 г., с което Дружеството е осъдено, на основание чл. 108 от Закона за
собствеността да предаде на Розиана Нубар Демирджиян владението върху ½ идеална част от следния
недвижим имот: магазинно помещение, находящо се в град София, ул. „Съборна” № 14, с площ на
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магазина от 47.60 кв.м., заедно със зимничното помещение под магазина с площ от 22.75 кв.м., ведно с
припадащите се 6/100 идеални части от общите части на сградата.
Делото беше прекратено на 26.06.2010 г. след сключване на споразумение между двете страни,
след което „София Хотел Балкан” АД остава единствен собственик на магазина.

Освен горепосочените, не са налице съдебни, арбитражни или административни производства
през последните 12 месеца, предхождащи датата на този документ, които могат да имат или са имали,
съществено влияние върху Дружеството, финансовото състояние или рентабилност на Групата. Съветът
на Директорите на Дружеството не разполага с информация за иницииране на бъдещи съдебни,
арбитражни или административни производства, които биха могли да имат съществено значение за
неговото финансово състояние и дейност, или за финансовото състояние или рентабилност на Групата.
Сделки между свързани лица
В хода на обичайната си дейност София Хотел Балкан АД е сключвало и продължава да
сключва сделки с лица, които са свързани лица с Дружеството по смисъла на Международен счетоводен
стандарт 24 „Оповестяване на свързани лица” („Сделки между Свързани Лица”).
Най-значимите Сделки между Свързани Лица са предоставяните мениджърски услуги по
опериране и реновиране на „Шератон – София Хотел Балкан” от мажоритарните акционери на
Дружеството, срещу заплащане от последното на възнаграждение (вж. по-горе „Пазари, продукти и
услуги – Зависимост от патенти, лицензи, индустриални, търговски или финансови договори”).
Сключването на договорите е одобрявано от Общо събрание на акционерите по реда и при условията на
чл. 114 и сл. ЗППЦК. Мениджърските договори съдържат клаузи, обичайни за този тип договори
съгласно българското право и международната практика по управление на хотели и хотелски вериги.
Тези договори дават възможност на Дружеството да ползва качествени управленски и технически
услуги, предоставяни от лица с многогодишен международен опит в оперирането на хотели, срещу
заплащането на възнаграждение, определено в съответствие с пазарните условия, съгласно
представяните пазарни оценки, изготвяни от независими експерт-оценители.
София Хотел Балкан вярва, че Сделките със Свързани Лица се сключват при пазарни условия,
при параметри, каквито биха били договорени при сделки между несвързани лица.
Относно повече информация за Сделките със Свързани Лица вж. Бележка 30 към одитирания
консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2009 година, Бележка 27 към
одитирания консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2008 г. и Бележка 25 към
одитирания консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2007 г. (вж. „Инкорпориране чрез
препращане”).

Работници и Служители
Следващата таблица посочва броя работници и служители на Дружеството и Дъщерното
Дружество за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. - посочени към 31 декември на съответната година, както и към
25 януари 2001 г.:
Брой работници и служители

към 31 декември
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2011*г. 2010 г.
На София Хотел Балкан АД, в София, от които:

2009 г.

2008 г.

2007 г.

129

129

134

150

140

- ръководен персонал

9

9

6

6

9

- аналитични специалисти

6

6

6

9

9

- техници и други приложни специалисти

17

17

19

22

18

- административен персонал

26

26

27

28

29

- персонал, зает с услуги за населението и търговията, охрана

59

59

63

74

61

- професии, неизискващи специална квалификация

12

12

13

11

14

На Метропол Палас ДОО, в Белград, от които:

8

8

11

16

16

- ръководен персонал

3

3

4

5

5

- административен персонал

5

5

7

11

11

Източник: София Хотел Балкан АД
*за 2011 г. информацията е представена към датата на Проспекта (към 25.01.2011 г.)

Следващата таблица обобщава промените в броя на работниците и служителите на Групата през
последните четири години, както следва:
Промени в броя на служителите в Групата

към 31 декември
2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Новопостъпили

9

22

35

45

Напуснали

15

38

25

123

Източник: София Хотел Балкан АД
Дъщерното дружество „Метропол Палас” д.о.о. е създадено през юни 2006 г. Хотел „Метропол
Палас” – негова собственост продължава оперативната си работа временно, до започване на
реновационните дейности през 2007 г., когато целият хотел е затворен и от тогава не приема гости. За
целта през 2006 г. са наети 85 човека на срочен трудов договор за 1 година, което е причина за високия
брой служители, посочени като напуснали през 2007 г.

София Хотел Балкан АД наема временно работници или служители основно при провеждане на
мероприятия като основно почистване на хотела или при по-голяма заетост на хотела. Техният среден
брой през 2009 г. е 80, а през 2010 г. - 50 души. От края на 2008 година Дружеството работи с външна
фирма за отдаване на персонал под наем.
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Съгласно българското законодателство Дружеството е задължено да заплаща определени суми за
обществено осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване на своите служители. Сумите на тези
вноски са определени и са изцяло платими при изплащане на месечните заплати.
Следващата таблица обобщава броя на служителите и разходите на Групата за персонал за 2010,
2009, 2008 и 2007 г.
към 31 декември
2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

Брой служители

137

145

166

156

Начислени работни заплати (хил. лв.)

2622

2866

2903

3067

Начислени социални осигуровки (хил. лв.)

740

653

684

876

Източник: София Хотел Балкан АД

Служителите на София Хотел Балкан членуват в синдиката на КНСБ. Служителите не са
предприемали стачни действия спрямо своите работодатели.

Не са налице договорености за участие на работниците и служителите на София Хотел Балкан
АД в капитала на Дружеството.

Въпроси, свързани с околната среда
Дейността на Дружеството попада под регулациите на някои от българските нормативни актове,
касаещи опазване на околната среда, здравеопазването и безопасността. Такива са: Закона за опазване на
околната среда в частта му за Управление на отпадъците, Закона за управление на отпадъците, Закона за
храните, както и други подзаконови актове по тяхното прилагане. Екологичното законодателство на
Република България като цяло е хармонизирано в съответствие със стандартите на Европейския Съюз.
Всеки случай на неспазване от страна на Дружеството на тези закони може да бъде основание за търсене
на гражданска и/или административна отговорност.
По отношение на Дружеството и предвид характера на неговата дейност няма специфични
закони, които да са приложими. Налице са изисквания само по отношение на Управление на отпадъците,
а именно за разделно събиране на отпадъци - стъкло, хранителни/органични отпадъци, хартия,
отработена мазнина, като по отношение на последното е налице регламентация и съгласно Закона за
храните и в тази връзка и т.нар. HACCP система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен
контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.
Дейността на Дружеството не е свързана с употреба на химически вещества, с изключение на
препарати за почистване, като тази дейност в случая се регулира от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ) и свързаните с него вътрешни регулации за хигиена, както в отдел хранене, така
и на хотелско домакинство (вж. по-долу Хигиена и безопасни условия на труд).
На Дружеството и на дъщерното дружество не са издавани задължителни предписания или
налагани имуществени санкции, глоби или други административни санкции във връзка с неизпълнение
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на действащи екологични норми. Дружеството и дъщерното дружество не са страни по спорове или
искове по въпроси, свързани с опазването на околната среда.
Както е посочено по-горе, Дружеството не прилага и не е задължено да прилага специфични
мерки за опазване на околната среда, освен разделното събиране на отпадъци, като инвестиции в тази
насока не са правени.
Хигиена и безопасни условия на труд
В Дружеството е въведена системата по безопасността на храните НАССР, която се контролира
и наблюдава от специализирано оторизирано за това лице.
Разработена е политика за здравословни и безопасни условия с цел предотвратяване риска от
наранявания, заболявания на всички служители и други лица, участващи в работния процес на хотел
„Шератон София Хотел Балкан”, както и на всички гости и трети страни. Политиката е разработена на
база национално и местно законодателство, и на база препоръчителните процедури от наръчника за
здраве, безопасност и благосъстояние на „Старууд”.
Сключен е договор под № 44/16.05.2008 год. със служба по трудова медицина „АС Клуб” ООД,
която е направила оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
Интелектуална собственост
Към датата на този Проспект, на името на Дружеството има регистрирани следните търговски
марки и марки за услуги:
• наименование на марката: SOFIA ROYAL PALACE DELUXE SOFIA-BULGARIA, с рег. номер 00074590,
дата на регистриране: 22.06.2010 г., срок на действие до: 04.12.2018 г., представляваща лого със
следното изображение:

Съгласно: свидетелство за търговска марка № 26943/11.01.1996г.; класове на стоките: 16, 21,
24, 25, 29, 30, от които: клас 16- календари, каталози, принадлежности за бюро, картонени и
хартиени кутии, плакати, етикети, фирмени табла или реклами, папки за документи, формуляри
и др.; клас 21 –домашни и кухненски съдове и прибори, чинии, вази, чаши, пепелници и др.; клас
24 – тъкани, покривки за легло, бельо кърпи и др.; 25 – облекло, включително обувки; 29 – месо,
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риба, яйца, консерви и т.н.; 30 – кафе, чай, хляб, бисквити и др.; свидетелство за марка за услуги
№ 4460/23.01.1996г. класове на услугите: 35,36,37,38,39,42. Клас 35 – агенции за внос-износ,
търговска информация, даване под наем на недвижими имущества и др., Клас 36 – Заложни
къщи, митнически агенции, даване на заеми, финансови фондове, застраховане и др.; Клас 37гладене на бельо, парно гладене, почистване на дрехи и др.; Клас 38 – осъществяване на
телефонно обслужване , агенции по печата и т.н.; Клас 39 – автомобилен транспорт, превозване,
туристически агенции и др.; Клас 42 – агенции по предоставяне на жилищни помещения (хотели,
пансиони), запазване на места в хотели, ресторанти, управление на хотели и др.
•

•

Наименование на марката: „Classical Sofia Imperial”, с рег. № 00068952, дата на регистриране
04.03.2009 г., срок на действие до 18.04.2017 г. Клас на стоки и/или услуги -43 –
ресторантьорство; временно настаняване, хотели, резервации за хотели. Тип на марката –
word/словна;
Наименование на марката: „Stardust”, с рег. № 00068951, дата на регистриране 04.03.2009 г., срок
на действие до 18.04.2017 г. Клас на стоки и/или услуги -43 – ресторантьорство. Тип на марката
– word/словна.

Дружеството няма патенти и други права върху обекти на интелектуалната собственост, с
изключение на горепосочените, правно защитени по установения със закона ред.
Застраховки
Сградата на „Шератон София Хотел Балкан” е застрахована при следните условия:
Застрахователна компания: „Интерамерикан България” ЗЕАД
Застрахователен интерес:
-

сграда;

-

машини и съоръжения, софтуер, произведения на изкуството, обзавеждане, стоки, стъкла и
прозорци.

Покрити рискове: пожар и свързани рискове, вкл. горски пожари, светкавици, експлозии, удар от
летателни апарати и моторни превозни средства, природни бедствия, земетресения, вандализъм,
падане на дървета и др.обекти, тероризъм, подобни събития.
Застрахователна сума:
Обща застрахователна сума: 29 833 803 евро, от които:
-

Повреда на имущество: 25 333 803 евро с разбивка по сграда, машини и съоръжения,
обзавеждане и движими вещи в сградата, и

-

Прекъсване на дейност: 4 500 000 евро.

Срок: до 31.10.2011 г.
Застрахователният договор е сключен в полза на трето лице – кредитодателя на Дружеството
„Юробанк И Еф Джи България” АД в съответствие с изискванията на сключените договори за
кредит, обезпечени с първа и втора по ред ипотеки върху хотела.

Дружеството е сключило застрахователен договор за отговорност към трети лица – клиенти на
хотела съгласно изискванията по договора за франчайз със Старууд, при следните условия:
Застрахователна компания: Чартис Юръп С.А. (клон България)
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Застрахователно покритие: обща гражданска отговорност, вкл. отговорност на продукта и
тероризъм
Изключения: отговорност на работодателя, професионална отговорност, азбест, плесен и мухъл,
силикоза, чисти финансови загуби, непредоставяне на услуги
Лимити на отговорност: отговорността на застрахователя няма да превишава долупосочените
лимити:
-

за всяко едно събитие – 15 004 000 лева;

-

годишен агрегат - 15 004 000 лева;

-

тероризъм - 15 004 000 лева;

Самоучастие – 3 751 лева от всяка една щета (само за имуществени вреди).
Срок: до 30.12.2011 г.
При изтичане на срока застраховките се подновяват своевременно при сходни условия.
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СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

София Хотел Балкан АД има едностепенна система на управление – съвет на директорите, който
включва шест физически лица.
Към датата на Проспекта в състава на Съвета на Директорите следните лица са независими
членове по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК – Панос Германос и Панайот Тонев.
В следващата таблица е представен настоящият състав на Съвета на Директорите, както и
мандатът на членовете му.
Дата на избиране от
ОС

Дата на вписване в
търговския регистър

Дата на изтичане на
мандата

на
и

13 май 2002 г.

18 декември 2002 г.

13 май 2005 г.**

Димитри
Константопулос

Член
на
СД,
изпълнителен
директор

25 юни 2003 г.

19 август 2003 г.

25 юни 2006 г.**

Константина
Даскалантонаки

Член на СД

16 юни 2009 г.

24 ноември 2009 г.

16 юни 2012 г.

Панос Германос

Член на СД

13 май 2002 г.

18 декември 2002 г.

13 май 2005 г.**

Панайот
Александров
Тонев

Член на СД

25 март 2000 г.*

11 април 2000 г.

25 март 2003 г.**

Харидимос
Сиганос

Член на СД

13 юли 2010 г.

24 ноември 2010 г.

13 юли 2013 г.

Име

Длъжност

Йоанис
Даскалантонакис

Председател
СД
изпълнителен
директор

Бележки:
* Г-н Панайот Тонев е избран и вписан в търговския регистър като член на Съвета на директорите на
18.06.1991 г. докато Дружеството все още е било регистрирано като държавна фирма по Указ № 56 за
стопанската дейност. Член е на Съвета на директорите от 1991 г. до момента без прекъсване, като
на проведени ОС от 18.12.1996 г. и 25.03.2000 г. е бил освобождаван целия състав на СД (в който г-н
Тонев е влизал) и е бил избиран нов СД (като г-н Тонев е бил сред избираните нови членове). В
таблицата е посочена датата, от която тече актуалният мандат (последното решение на ОС за
избор) на г-н Тонев.
** Изтичането на мандата не води до автоматично освобождаване на членовете на Съвета на
директорите от длъжността им. За тази цел е необходимо изрично решение на компетентния за това
дружествен орган – общото събрание на акционерите, което следва да бъде вписано в търговския
регистър, за да има действие.
Поради това, независимо от изтичането на мандата, тези лица продължават да заемат длъжността
на членове на Съвета на директорите на Дружеството, с всички произтичащи от това права и
задължения, тъй като не е налице изрично решение на компетентния за това орган за
освобождаването им от длъжност, което е единствената (но и безусловно необходима) предпоставка
за настъпване на това обстоятелство. Видно от актуалното състояние на вписванията в търговския
регистър, те са вписани като членове на Съвета на директорите и до момента няма основание за
промени в това обстоятелство.
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Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на Дружеството, след изтичане на мандата им, членовете на Съвета
на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на
акционерите на нов Съвет на директорите.

Контакт с членовете на Съвета на Директорите може да бъде осъществен чрез офиса на
Дружеството, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

Йоанис Даскалантонакис
Йоанис Даскалантонакис (роден 1968 г.) е Изпълнителен директор на София Хотел Балкан, член
на Съвета на директорите на Дружеството от 2002 г. Г-н Даскалантонакис има бакалвърска степен по
Бизнес мениджмънт и туризъм от Университета на Северен Лондон (the University in North London),
както и магистърска степен по Международен хотелски мениджмънт в Университета на Сърей (the
University of Surrey), Великобритания, световно признат с перфекционизма си в преподаването. Йоанис
Даскалантонаки има значителен опит в управлението на хотелиерски бизнес, данни за участието му в
други дружества, включително извършващи дейност в областта на хотелиерството, са представени подолу в „Обща информация – 5. Допълнителна информация относно членовете на Съвета на
Директорите”.
Димитри Константопулос
Димитри Константопулос (роден 1964 г.) е Изпълнителен директор на София Хотел Балкан АД,
член на Съвета на директорите на Дружеството от 2003 г. Г-н Константопулос има бакалавърска степен
(BBA) по макроикономика с отличие от Baruch college (1990 г.) и получава магистърска (MBA) диплома
по финанси от Stern Graduate School of Business (1992 г.). През 1994 г. се присъединява към екипа на
Alpha Finance – водеща инвестиционна банка в Гърция, където ръководи разнообразни проекти, IPO,
M&A, както и проекти за преструктуриране на дългове. През 2000 г. той се присъединява към EFG
Finance като директор на инвестиционното банкиране, а през 2002г. заема позицията на консултант на
борда на Classical Hotels – най-голямата градска хотелска верига в Гърция, която ръководи и притежава
15 хотела на територията на Гърция и в чужбина. В момента заема позицията на изпълнителен директор
в Дружеството, и също така консултира Edrasis – важна строителна компания и водещ инвеститор в
Гърция и Балканския регион.
Константина Даскалантонаки
Константина Даскалантонаки (родена 1974 г.) е член на Съвета на директорите на София Хотел
Балкан АД от м. юни 2009 г. Г-жа Даскалантонаки има диплома по вътрешен дизайн от Inchbald School of
Design (1992-1994 г.) и диплома по дизайн на бижута от Политехниката на Северен Лондон (North
London Polytechnic, 1991 г.). Константина Даскалантонаки е участвала в учредяването на някои от найзначимите гръцки компании в хотелския и ресторантьорския бизнес (Grecotel/Classical Hotels,
Dasko/Aramark, Appollonian Beaches, Yabanaki beach, Agreco Farm, Charisma Stores, и др.). Г-жа
Даскалантонаки има опит в маркетинга и развитието на хотели; тя е планирала и развила хотели от
Grecotel chain new Classical Hotel division: FashionHouseHotel (всяка стая декорирана от гръцки модерен
дизайнер 2008), Baby Grand (Graffiti hotel 2004) Tudor restaurant (разработен съвместно с Alain Ducasse),
T-Palace lounge (трансформиране на фоайето в двореца на крал Джордж съвместно с най-успешните
гръцки оператори на нощни клубове), 5 ресторанта в Makedonia Palace Hotel. Опитът на г-жа
Даскалантонаки в интериорната декорация включва Corfu Imperial, Mykonos Blu, Athens Plaza, Cape
Sounio, BabyGrand, King George Palace, Filoxenia, Egnatia Grand, Astir Alexandroupoli, Makedonia Palace,
Sheraton Sofia (фоайе). В допълнение, г-жа Даскалантонаки е активна и като журналист в областта на
туризма и лайфстайл, както и като писател: тя изготвя статии за водещи европейски списания и
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вестници, включително Vogue, Madame Figaro, Marie Claire, Espresso, VimaDonna, Symbol, Lifo, Paper
magazine. Г-жа Даскалантонаки има публикувани и книги на английски и гръцки език, включително
иновативният Athens Black Book guide, съдържащ съвети при пътуване (www.tinasblackboom.com). Г-жа
Даскалантонаки е спечелила редица отличия, свързани с хотелския бизнес, включително Baby Grand:
Hotllist, Conde Nast 2005, King George Palace Athens: награда за най-добър хотел в света за 2009 г. от
Leading Hotels of the world, American Best Hotel by Travel & Leisure, American Conte nast best hotel.
Подробни данни за участието на г-жа Даскалантонаки в други дружества са представени по-долу в
„Обща информация – 5. Допълнителна информация относно членовете на Съвета на Директорите”.
Харидимос Сиганос
Харидимос Сиганос (роден 1975 г.) е член на Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД
от м. юли 2010 г., но е оперативен административен директор в хотела още от 2002 г. Г-н Сиганос има
висше образование, завършил е Химикотехнологичния и Металургичен Университет в София (1993-1999
г.), учил е български език в Института за чуждестранни студенти в София (1993 г.), има магистърска
степен по биотехнологии от Химикотехнологичния и Металургичен Университет в София (1998-1999 г.)
по Програма Tempus на НАТО, допълнително обучение по хотелска администрация в Европейския
център по изследване на туризма - European Center for Tourism Studies Glion Group (2004 г.). Г-н Сиганос
има богат и разнообразен опит в хотелиерския бизнес. Изпълнявал е длъжността на Оперативен директор
в групата „Класикал Хотелс” – най-голямата хотелиерска верига в Гърция, с 15 хотела и годишен оборот
от повече от 70 милиона евро. Заемал е длъжността на Директор „Развитие” в „Класикал Хотелс”,
отговорен за инвестиционна програма в размер на 200 милиона евро на територията на Гърция, България,
Сърбия, Унгария и Турция. Владее перфектно български език и много добре английски и сръбски език.
Панос Германос
Г-н Панос Германос е член на Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД от 2002 г. Г-н
Германос е роден в Гърция и е завършил Икономическия факултет на Атинския Университет. От 1973 г.
до 1980 г. е работил в отделите по продажби на големи търговски компании, вносители на батерии. През
1977 г. започва работа в Union Carbite -the well known UCAR като ръководител на отдела по продажби и
маркетинг. След това, продължава развитието си в Duracell, при развитието на нов период, свързан с
увеличаващо се потребление на батерии в Гърция. През 1980 г. г-н Германос създава първия магазин
„Германос” в Атина, с което поставя началото на сегашната верига магазини ГЕРМАНОС. Десет години
по-късно, през 1990 г., веригата открива първия магазин по силата на франчайзинг, събитие, което
поставя началото на бързото разрастване на веригата в Гърция. През 1991 г. придобиването на
SUNLIGHT Industrial Complex е решаващ фактор за динамичното бизнес развитие на групата
ГЕРМАНОС в областта на производството и дистрибуцията на автономните енергийни продукти за
сектори от икономиката с високи технологични изисквания, като енергетика, телекомуникации,
транспорт, отбрана и големи технологични проекти.
Предвиждайки бързото развитие на телекомуникационния пазар, групата ГЕРМАНОС заема
водеща пазарна позиция в този сектор до края на 90-те години на миналия век. През 2006 г., след като се
налага като най-престижната и водеща верига за продукти и услуги, свързани с мобилна телефония,
групата ГЕРМАНОС продава своите акции на компанията COSMOTE. Преди това, групата продава и
участието си в гръцката компания Hellenic Duty Free Shops, както и пакета си от акции в мобилната
телефонна компания Unitel LLC в Узбекистан.
Понастоящем, г-н Германос е основният акционер в компанията Olympia Development, създадена
през 2006 г. Олимпия Дивелопмънт е холдинг, който оперира като средство за осъществяване на
множество инвестиции, насочени главно в телекоми и сектора за услуги на дребно. Географски
дейността й е насочена към централна и източна Европа, Азия и Африка. Olympia Development
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притежава 51% от полския мобилен оператор PLAY, който също така оперира и 832 магазини за
търговия на дребно, както и 49% от кипърския мобилен оператор MTN. Освен това, Olympia Development
е основният акционер в Westnet company, дистрибутор на едро в IT сектора.
Панос Германос е фокусирал своята търговска дейност и към сектора на търговия на дребно. Поконкретно, той е основният акционер в MULTIRAMA, верига магазини, която представлява единствената
специализирана верига за компютри и дигитални продукти с 83 магазина в Гърция и 7 в България. Г-н
Германос притежава и Public, друга компания за търговия на дребно, включваща магазини, които
предлагат технологични и културни продукти. Public оперира 10 магазина в Гърция, 2 в Кипър и 1 в
България. Заслужава да се отбележи, че като основен акционер в SUNLIGHT Systems, г-н Германос е
създал една от най-обещаващите индустрии в сектора за автономна енергия в глобален мащаб, а
инвестирайки в региона на Тракия се е превърнал в най-големият предприемач в областта. Г-н Германос,
притежава и разнообразни инвестиции в недвижими имоти в Гърция, както е и инвеститор в множество
частни дружества по света.
Участието на г-н Германос в процесите на динамично развитие на секторите на авнотомната
енергия и модерните технологии е довело до заеманото от него значимо място на гръцката и европейска
бизнес сцена.
Панайот Тонев
Панайот Тонев (роден 1943 г.) е член на Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД от
1991 г., като започва да работи в хотела още през 1988 г. Г-н Тонев има висше икономическо
образование, завършил е Икономическия Университет в гр. Варна през 1974 г., специалност
„Международен туризъм”. По линия на веригата „Шератон” е взимал участие в многобройни курсове и
обучения, организирани в страната и чужбина. Започва кариерата си в областта на туризма през 1966 г.
като старши рецепционист в х-л „Балкан” /сегашния „Шератон”/. През 1968 г. е разработвал и открил х-л
„Хемус”. От 1970 до 1980 г. е зам.директор на Български Младежки Туризъм „Орбита”. В началото на
80-те години заминава за Берлин, където работи като първи секретар в българското посолство там и
отговаря за задграничните представителства на БГА „Балкан” и „Балкантурист”. След завръщането си
през 1988 г. започва работа в новооткрития тогава х-л „Шератон” на поста Директор човешки ресурси.
От 1991 г. до момента е член на Съвета на директорите на Дружеството.
Не са налице фамилни връзки между членовете на Съвета на Директорите на Дружеството, с
изключение на това, че Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки са брат и сестра.
Допълнителна информация относно членовете на Съвета на Директорите, включително за притежаваните
от тях Акции, участията им в управлението на други дружества извън Емитента, включително в
хотелския/ресторантьорския бизнес, и получени възнаграждения, вж. „Обща информация – 5.
Допълнителна информация относно членовете на Съвета на Директорите”.
Корпоративно управление
Във връзка с притежавания статут на публично дружество София Хотел Балкан приема да се
придържа към принципите и добрите практики, въведени с Националния кодекс за корпоративно
управление („Кодекса”), съответстващи на международно приетите и прилагани принципи за
корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004 година).
Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните
страни. Кодексът за корпоративно управление е съобразен с нормативната уредба, без да я повтаря. Той
препоръчва как българските компании да прилагат добрите практики и принципите на корпоративно
управление. Правилата и нормите на Кодекса са стандарти за управлението и надзора на публичните
дружества, доказали през годините своята ефективност. В основата на Кодекса е разбирането за
корпоративното управление като балансирано взаимодействие между акционери, ръководства на
компании и заинтересованите лица. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни
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корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред
обществото.
В него са предложени правила за защита на акционерите, прозрачност, за работа на
корпоративните ръководства и съобразяване със заинтересованите лица, адресирани до публичните
дружества и дружества, които планират да придобият публичен статут.
В Кодекса са описани функциите и задълженията на корпоративните ръководства, структура и
компетентност, както и основните насоки при избор и освобождаване на членовете на съвета на
директорите, в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост в неговата работа и
определяне на тяхното възнаграждение, при отчитане задълженията и приноса на всеки един член на
съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството; възможността за подбор и задържане
на квалифицирани и лоялни членове на съвета на директорите; необходимостта от съответствие на
интересите на членовете на съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.
Препоръчително е възнаграждението на членовете на съвета на директорите да се състои от две части:
постоянна част и допълнителни стимули.
Заложен е и принципът за избягване и недопускане от съвета на директорите на потенциален
или реален конфликт на интереси. Според Кодекса потенциален конфликт на интереси съществува
тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което: а) член на
съвета на директорите на дружеството или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов
интерес; (б) член на съвета на директорите на дружеството е член на управителен съвет, надзорен съвет
или съвет на директорите на другото юридическо лице.
Кодексът съдържа правила при избор на одитор, като препоръчва съвета на директорите да се
ръководи от установените изисквания за професионализъм и ротационния принцип при изготвяне на
предложение до общото събрание за избор на одитор.
Акцентирано е и върху необходимостта от гарантиране на равнопоставеното третиране на
всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитата на техните
права от съвета на директорите.
Дадени са насоки на корпоративните ръководства за утвърждаване на политиката за разкриване
на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове и за създаване и
поддържане на система за разкриване на информация, която да гарантира равнопоставеност на
адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не
позволява злоупотреби с вътрешна информация.
Кодексът съдържа указания към корпоративните ръководства за идентифициране и ефективно
взаимодействие със “заинтересованите лица”. Добрата практика на корпоративно управление изисква
съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес
етика.
Кодексът следва да се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава,
че Дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни
причините за това. Информация за прилагането на Кодекса от Дружеството се публикува в годишните
отчети.
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МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

Към датата на настоящия документ следните лица притежават пряко 5% или повече от
капитала и съответно от акциите с право на глас в Общото събрание на Емитента „София Хотел
Балкан” АД:

Наименование и
регистрационен номер

Държава по регистрация
и адрес

Брой пряко
притежавани акции

Процент от капитала и
от гласовете в ОС

Кокари
Лимитид,
регистрирано под номер
HE 261258

Кипър, 1066 Никозия, ул.
„Темистокли Дерви” 41,
Хаваи Никозия Тауър,
ет.8, офис 806-807

360 615

75,36%

“Олимпия Дивелъпмънт”,
регистрирано
на
08.06.2006 г. под номер
60811/04/Β/06/108

Гърция, 23rd klm National
Road Athens – Lamia, Ag.
Stefanos, 14565, Гърция

76 051

15.89%

Към датата на настоящия документ следните лица притежават непряко (по смисъла на чл.
146 ЗППЦК, чрез горепосочените дружества или по друг начин) 5% или повече от капитала и
съответно от акциите с право на глас в Общото събрание на Емитента „София Хотел Балкан” АД:
Съдружници в Кокари Лимитид са Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки
(брат и сестра), всеки от които притежава пряко по 50% от капитала и от гласовете в общото събрание на
Кокари Лимитид. Кокари Лимитид се контролира съвместно от двамата съдружници, всеки от които
притежава по 50% от капитала и от гласовете в Общото събрание на съдружниците.
„Кокари Лимитид” е придобило първоначално през м.октомври 2010 г. 270 358 акции,
представляващи 56,50% чрез закупуването им от „Юропиън Хотел Ентърпрайзис” ЕАД (с едноличен
собственик на капитала Йоанис Даскалантонакис, който притежава пряко всички издадени от
дружеството 650 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка) и от „Интернешънъл
Лоджинг ъф България” АД (контролирано от Константина Даскалантонаки, която притежава пряко
35 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка, представляващи 70% от капитала и от
гласовете в общото събрание на акционерите; другият акционер е Мария Даскалантонаки, която
притежава пряко останалите 15 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка,
представляващи 30% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите).
Последната промяна в акционерното участие на „Кокари Лимитид” е извършена през м.декември
2010 г., когато дружеството закупува всички (останали) пряко притежавани от „Интернешънъл Лоджинг
ъф България” АД, ЕИК 130917671, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, р-н
Средец, пл. „Света Неделя” № 5, х-л Шератон, 90 257 броя акции, представляващи 18,86% от капитала и
от гласовете в общото събрание на Емитента, с което прякото участие на „Кокари Лимитид” достига
размера, посочен в горната таблица.
Горепосочените прехвърляния не водят до промяна в непрякото акционерно участие в Емитента,
тъй като контролиращи акционери във всички описани дружества, притежаващи пряко участие, са
Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки.
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Между „Интернешънъл Лоджинг ъф България” АД и „Юропиън Хотел Ентърпрайзис” ЕАД е
сключено и споразумение за съвместно упражняване на правата на глас по притежаваните акции в
Емитента (оповестено във връзка с отправено търгово предложение, регистрирано в КФН на 22 април
2008 г.).
По описания начин и към датата на настоящия Проспект, Йоанис Даскалантонакис и
Константина Даскалантонаки (брат и сестра) притежават непряко (чрез контролираното от тях
дружество „Кокари Лимитид”) 360 615 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи
75,36% от капитала и от гласовете в Общото събрание на акционерите на „София Хотел Балкан” АД.
Едноличен собственик на капитала на Олимпия Дивелъпмънт е Панос Германос, който
притежава пряко 100% от капитала на дружеството и по този начин го контролира.
Йоанис Даскалантонакис, Константина Даскалантонаки и Панос Германос, които имат непряко
участие в капитала на Емитента по гореописания начин, са същевременно и членове на Съвета на
директорите на Дружеството.
Описаните мажоритарни акционери нямат различни права на глас от тези на останалите
акционери в Дружеството.
Към датата на настоящия документ следните лица притежават пряк и непряк контрол
върху Емитента „София Хотел Балкан” АД:
Кокари Лимитид, в качеството си на лице, притежаващо пряко над 50% от капитала и от
гласовете в Общото събрание, има пряк контрол върху Емитента. Йоанис Даскалантонакис и
Константина Даскалантонаки, в качеството си на лица, притежаващи непряко (чрез съвместно
контролираното от тях дружество Кокари Лимитид) над 50% от капитала и от гласовете в Общото
събрание, имат непряк контрол върху Емитента.

Извън горепосоченото и доколкото е известно на Дружеството, няма други лица, които пряко
или косвено да имат участие в капитала на Дружеството или да притежават Акции, които подлежат на
оповестяване съгласно приложимото българско законодателство. Доколкото е известно на Дружеството,
няма договорености, действието на които да доведе до промяна в контрола върху Дружеството.
Ангажимент на Мажоритарните Акционери да спазват добрите корпоративни практики
Мажоритарните акционери са заявили, че при упражняване на гласовете си в Общото Събрание
на Дружеството и в неговия Съвет на Директорите няма да злоупотребяват с контрола, който упражняват
върху София Хотел Балкан и ще отчитат интереса и на останалите негови акционери, като се ръководят
от Националния кодекс за корпоративно управление (вж. „Съвет на Директорите – Корпоративно
управление”) и добрите международни корпоративни практики. Вж. също „Обща информация – 5.
Допълнителна информация относно членовете на Съвета на Директорите – 5.4 Конфликти на
интереси”.
Сделки между Дружеството и Кокари Лимитид
Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа сделки между Дружеството, от една
страна, и Кокари Лимитид, пряко или чрез свързани с него лица, вкл. контролиращите го физически лица
Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки, от друга страна, с предмет дълготрайни активи
или от които възникват вземания или задължения за Дружеството, трябва да бъдат одобрени от
акционерите в Общото Събрание на Дружеството, ако стойността на сделките е 2% или повече от
стойността на балансовите му активи. Имащият личен интерес в такава сделка Мажоритарен Акционер
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(признат от закона за “заинтересовано лице”), няма право да гласува на Общото Събрание по този
въпрос. Ако стойността на сделката е под 2% от активите по баланса на Дружеството, тя трябва да бъде
одобрена от неговия Съвет на Директорите, като и в този случай членовете на Съвета на Директорите,
имащи личен интерес от сделката, както и други свързани с тях членове на Съвета на Директорите, няма
да имат правото да гласуват по този въпрос. За повече информация, вж. “Описание на акциите и
приложимото българско законодателство – Сделки на значителна стойност и сделки със
заинтересовани лица”.
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ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ДЕЙНОСТТА

Изложеното по-долу е дискусия на резултатите от дейността и финансовото състояние на
„София Хотел Балкан” АД към 31 декември 2010 г. /неодитиран/. Потенциалните инвеститори следва
да разглеждат информацията в настоящия раздел заедно с информацията в целия Проспект,
включително с раздела “Рискови Фактори”, Консолидираните Финансови Отчети в своята цялост и
другата инкорпорирана чрез препращане в Проспекта информация. Консолидираните финансови
отчети са изготвени от Дружеството към 31 декември 2010 г. /неодитиран/, 31 декември 2009 г., 31
декември 2008 г. и 31 декември 2007 г., в съответствие с Международните стандарти за финансова
отчетност, приети в Европейския съюз. Финансовата информация в този раздел е извлечена от
Консолидираните Финансови Отчети.
Инвеститорите следва да имат предвид, че в резултат на редица рискове и други фактори,
бъдещите резултати от дейността и финансовото състояние на Дружеството могат да се
различават съществено от тези, съдържащи се в настоящия раздел или другаде в Проспекта.
Общи положения
Настоящият преглед на финансовото състояние и дейността на „София Хотел Балкан” АД трябва
да се чете заедно с одитираните от Прайсуотърхаускупърс Одит ООД консолидирани финансови отчети
на Дружеството към 31 декември 2009 г., 2008 г. и 2007 г., както и заедно с консолидирания финансов
отчет към 31 декември 2010 г. (неодитиран) Към момента „София Хотел Балкан” АД води своето
счетоводство и подготвя своите финансови отчети в съответствие с Международните Стандарти за
Финансова Отчетност (МСФО), приети в Европейския съюз, по съответното издание, приложимо за
всеки отчетен период, и съответните разяснения, издадени от Комитета по Разяснения на МСФО
(КРМСФО).
Значими фактори, влияещи на резултатите от дейността
Резултатите от дейността на „София Хотел Балкан” АД се влияят от редица фактори,
включително макроикономическите условия в България и по света, конкуренцията, законодателните
промени, достъп до финансиране и данъчното облагане.

Mакроикономически условия в България
През последните десет години България постигна значителен напредък към дългосрочна
стабилност и устойчиво развитие. Икономическият растеж значително се повиши, а България беше
приета последователно в НАТО през 2005 г. година и в Европейския съюз (ЕС) от 1 януари 2007 г.
В момента основно макроикономическо предизвикателство за България е покриването на
критериите за влизането във валутния механизъм на ЕС – ERM II и последващото присъединяване на
България към евро зоната. Поради възникналата световна финансова и икономическа криза и
негативните икономически показатели на някои страни от региона, водещите агенции за кредитен
рейтинг намалиха рейтинга на България през 2008 г. През 2009 година обаче, една от най-големите
рейтингови агенции "Стандарт енд Пуърс" (Standard & Poor's Ratings Services) повиши кредитния
рейтинг на България. Агенцията ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна и
потвърди дългосрочния рейтинг на страната "BBB" и краткосрочния - "A-3". В края на 2010 г.
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рейтинговата агенция запази дългосрочния и краткосрочния рейтинг на България за кредити в
чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. От агенцията обясняват, че рейтингът за
България отчита благоприятното им мнение за фискалната й политика, ниския брутен дълг на страната и
перспективите за растеж в средносрочен план, особено ако са подкрепени от подобрено усвояване на
средствата от ЕС и други преимущества на членството в ЕС. Като аргумент за оценката се посочва още,
че правителството води правилна политика за справяне с бюджетния дефицит и очакванията на
рейтинговата агенция са той да бъде под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2011 година. В
резултат на това очакванията на “Стандарт енд Пуърс” са през 2011 г. държавният дълг да бъде под 20%
от БВП. В същото време оценката на много други държави от ЕС, като Гърция, Испания, Португалия,
Унгария бе понижена през юли 2010 г.
По данни на Националния статистически институт средногодишната инфлацията в България
през 2010 г. е 2,4%, при 0.6% за 2009 г. Един от главните фактори за увеличението на цените през 2010 г.
са храните и поскъпването на горивата и електроенергията. Високата инфлация редом с големия
дефицит по текущата сметка бяха сред причините, сочени като пречка пред страната за успешно
присъединяване към евро зоната.
Средно за изминалата 2010 г. равнището на безработица за страната е 9.47%. Отчетеното
равнище е с почти 2 процентни пункта по-ниско от заложеното в Националния план за действие по
заетостта за 2010 г. - годишно ниво на безработицата от 11.40%. Средномесечното равнище е с 1.89
пункта по-високо спрямо 2009 г. През 2010 г. обаче, равнището на безработица плавно намалява от
10.26% през февруари до 8.92% през октомври и достига 9.24% през декември, като се доближава до
стойността от декември 2009 г. (9.13%). През 2010 г. средномесечният брой на безработните,
регистрирани в бюрата по труда в страната, е с 69 964 безработни повече спрямо 2009 г. Масовите
съкращения намаляват 2.5 пъти и основният поток от безработни е формиран предимно от периодично
освобождавани от малки и средни фирми лица, без процедура за масови уволнения.

Конкуренция
Като член на Европейския съюз България се изправя пред нови предизвикателства, включително
нараснала конкуренция в редица сектори на икономиката и променящи се регулативни изисквания.
Съветът на Директорите вярва, че Дружеството е подготвено да посрещне тези предизвикателства и да се
възползва от открилите се възможности. Като член на ЕС България е значително по-атрактивна за
чуждестранни инвестиции и е улеснено значително извършването на дейност в страната на
чуждестранни и най-вече на европейски компании. Това ще доведе и до нарастване на конкуренцията и
може да повлияе върху резултатите от дейността на „София Хотел Балкан” АД за в бъдеще.
Основните конкуренти на Дружеството са Хотел Радисън Блу, Хилтън София и Хотел
Кемпински, които са част от международни хотелски вериги, както и Гранд Хотел София, Арена ди
Сердика и Хотел Анел, които са независими хотели или част от локални вериги. През 2010 година
конкуренцията между хотелите става все по-силна предвид факта, че се наблюдава промяна в моделите
на пътуване на клиентите, изменение на изискванията по отношение на продукта и силно изразена
необходимост от търсене на нови допълнителни клиенти. Конкурентите в сегмента все повече залагат на
стратегии, продиктувани от намаления на цените и не толкова на конкуренция чрез качество.

Законодателни и регулаторни промени
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Резултатите от дейностите на Групата са повлияни от съществуващото законодателство в
България и периодичните изменения в него. Продължава процеса на хармонизация на българското
законодателство и регулативна практика с тези на ЕС, което ще продължава да оказва значително
влияние върху средата, в която Групата извършва дейност и нейните резултати.
Намаляване на корпоративния данък
От началото на 2007 корпоративния данък в България беше намален от 15%, до настоящия
размер от 10%. Нетните резултати от дейността на дружествата, включени в Групата, за периода 2007 2010 г. са отрицателни и не се влияят от намалението на корпоративния данък. За в бъдеще обаче
данъчната тежест ще има важно значение за резултатите на Групата.

Резултати от дейността
В одитирания Консолидиран Финансов Отчет за 2009 г., в Приложение 32 е отразено
коригирането на грешка, касаеща Консолидираните Финансови Отчетите за 2007 и 2008 г.
Установено е, че имотите, машините и оборудването и нематериалните активи на
чуждестранното дъщерно дружество не са преведени по заключителен курс към датата на баланса,
независимо от факта, че дъщерното дружество се счита за независима чуждестранна дейност.
Финансовата информация, представена в одитирания Консолидиран Финансов Отчет за 2009 г., е
преизчислена ретроспективно, което води до промяна в балансовата стойност на активите на
счетоводния баланс и съответно на резерва от превалутиране.
В допълнение на това е установено, че сградата на хотела в Сърбия е представена некоректно
като завършена сграда. Стара сграда е била придобита и поставена в процес на цялостно реконструиране
и обновление, включително изграждане на нови етажи, подземен паркинг и подсилване на основите. За
тази цел сградата е поставена първоначално в състояние, в което тя има само основи и основни стени.
Поради тази причина този актив е следвало да бъде третиран като актив в процес на строеж, и представен
като такъв в приложението за Имоти, машини и съоръжения. В одитирания Консолидиран Финансов
Отчет за 2009 г. този актив е рекласифициран ретроспективно от сгради към активи в процес на строеж,
със съответна корекция на амортизацията.
През 2008 г. Групата променя счетоводното третиране на правото за ползване на парцел земя
придобито за неограничено ползване, което води до рекласифицирането на този актив от нематериални
активи към земи и сгради в групата на имоти, машини и съоръжения. Рекласификацията е направена
проспективно в предишните финансови отчети на Групата. В одитирания Консолидиран Финансов Отчет
за 2009 г. тази рекласификация е представена ретроспективно от началото на най-ранния представен
период. Стойността на правото на ползване рекласифицирана на 1 януари 2008 г. е 16,234 хиляди лева.
В тази връзка има издадено квалифицирано мнение от страна на одитиращото предприятие, при
заверката на годишните консолидирани финансови отчети на „София Хотел Балкан” АД за 2008 и 2009 г.
(вж. „Обща информация” – т. 8.1), което се дължи на начина на отразяване на този актив в отчета на
Дъщерното Дружество „Метропол Палас” д.о.о., като консолидираните финансови отчети на
дружеството – майка са съобразени със съответните индивидуални финансови отчети на Дъщерното
Дружество, които подлежат на консолидация.
Във връзка с всичко вече упоменато, представените по-долу Финансови Отчети отразяват тези
наложили се промени, което обяснява и възникналите различия между одитираните Консолидирани
Финансови Отчети за 2007 и 2008 г. в първоначалния им вид. От тук следва и необходимостта да се
вземат предвид залегналите в одитирания Консолидиран Финансов Отчет за 2009 г. променени
предходни отчетни периоди.
Таблицата по-долу представя информация за компонентите на печалбата/загубата на
дружествата от Групата на база на одитирани Консолидирани Финансови Отчети към 31.12.2009 г., към
31.12.2008 г. и към 31.12.2007 г., както и неодитиран/междинен Консолидиран Финансов Отчет към
31.12.2010 г.
“СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
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(всички суми са в хиляди български лева)
2010 г.
2009 г.
неодитиран одитиран

Приходи от продажби
Други приходи

Към 31 декември
2008 г. Бележка
2007 г.
одитиран
одитиран

15 126
68

15 358
305

17 708
171

15 194

15 663

Разходи за материали и външни
услуги

-7 818

Разходи за възнаграждения
Други разходи
Разходи за амортизация

16 273
2 193

1 640
-1 640

17 913
553

17 879

18 466

-

18 466

-8 486

-9 110

-10 879

-10 879

-3 362
-1 196
-1 860

-3 517
-1 812
-2 007

-3 588
-2 672
-1 845

-3 943
-1 558
-3 003

1 443

-3 943
-1 558
-1 560

958

-159

664

-917

1 443

526

Финансови разходи
Финансови приходи
Финансови разходи, нетно

-8 187
87
-8 100

-6 335
254
-6 081

-7 769
198
-7 571

-4 210
221
-3 989

Загуба преди данъци

-7 142

-6 240

-6 907

-4 906

0

-319

-56

-135

-7 142

-6 559

-6 963

-5 041

-

1 502
-557

-

-2 859

-3 282

-5 929

-2 859

-2 337

-10 001

-14.92

(Загуба) / печалба от
оперативна дейност

Разход за корпоративен данък
върху дохода
Загуба за годината
Друг всеобхватен доход
Преоценка на земя и сгради
Ефект от отсрочени данъци
Разлики от превалутиране
Друг всеобхватен доход след
данъци
Общ всеобхватен доход за
годината
Доход на акция (основен и на
акция с намалена стойност) в
лева

1
1

Сума на
2007 г.
корек неодитиран
циите

2

-4 210
221
-3 989
1 443

-3 463
-135

1 443

-3 598

3

-

1 170

1 170

4

-

-2 355

-2 355

-5 929

-

-1 185

-1 185

-8 896

-12 892

-5 041

258

-4 783

-13.71

-14.55

5

-

Обяснения на корекциите - Бележка:
1. Рекласифициране на Приходите от наеми в размер на 1640 хил.лв. от Други приходи в Приходи от
продажби, с цел съпоставимост;
2. За целите на съпоставимостта, корекция на Разходите за амортизации в размер на 1443 хил.лв.,
аналогично, както е било направено в одитирания консолидиран отчет за 2009 (виж по-горе);
3. Ефект от отсрочени данъци в размер на 1170 хил.лв. във връзка с отписан преоценъчен резерв, извлечен
от одирания консолидиран отчет;
4. Сумата е получена като Разлики от превалутиране, свързани с дъщерното дружество за 2007 г.
5. Изчислението е на база Загуба за годината разделена на броя на акциите
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-7.52

„София Хотел Балкан” АД съставя консолидирани отчети от 2006 г., когато е създадено
сръбското дружество „Метропол Палас” д.о.о. През 2007 г. дъщерното дружество функционира като
хотел и генерира приходи само през първото тримесечие на годината. След това хотелът е затворен за
цялостна реконструкция и обновяване, което продължава и до момента. В този смисъл, представените
по-горе консолидирани приходи от продажби и други приходи от дейността за цялата 2008, 2009 и 2010
г. отразяват основно приходи на Дружестовото – майка. Следователно влиянието на дъщерното
дружество за анализирания период от четири години в приходната част на консолидираните отчети е
незначително. Въпреки това Групата излиза на печалба от оперативна дейност през всяка година от този
четиригодишен период, освен през 2009, когато е на загуба в рамер на 159 хил.лв., основно като
отражение на световната финансова криза, довела до осезаем спад в приходите на Дружеството – майка.
Посочените финансови разходи са резултат основно от разходите за лихви по усвоените заеми,
които Групата има отпуснати за финансиране покупката на сградата на хотел „Метропол Палас” и
нейното всеобхватно реконструиране.
Натрупаната загуба за разглеждания период е пряко свързана с извършваните реновационни
дейности в дъщерното дружество и се дължи основно на необходимо присъщите разходи за целта, както
и на завишените финасови разходи на Групата в тази връзка. За в бъдеще, след въвеждането в
експлоатация на хотел „Метропол Палас”, сръбското дружество ще генерира приходи, които ще доведат
до неизменно подобряване на резултатите от оперативна дейност на Групата и компенсиране на
разходите за лихви по отпуснатите кредити.
Ликвидност и капиталови ресурси
През 2010 г. са извършени планираните от Групата капиталови разходи. Задълженията в тази
посока са сведени до извършването на основни и аварийни ремонти на машини, съоръжения и
оборудване, собственост на Групата, както и продължаващото цялостно реновиране на хотел „Метропол
палас” в Белград. Други по-големи разходи за капитални вложения са извършени през предходните три
отчетни години - реновацията на 103 броя стаи, нова рецепция, преустройство на бившия ресторант
„Преслав” в магазини, нова бална зала “Роял”, реновация на лоби бар “Плиска”, кухни и общи площи,
нова козирката над главен вход.
Главните капиталови изисквания за Групата се състоят от основните нужди за финансиране на
инвестиции, обслужване на дълговете и оборотния капитал в рамките на Групата. Основните източници
на ликвидност към момента са дългосрочните и краткосрочни заемни средства, както и паричните
потоци набрани от дейността на Групата, свързани основно с търговските контрагенти. Групата има
отпуснати кредити от Юробанк И Еф Джи България, И Еф Джи Прайвит Банк Люксембург, И Еф Джи
Ню Юръп Фъндинг, Холандия, както и от Юробанк И Еф Джи Сайпръс ООД. Други нужди от парични
потоци са за изплащането на дивиденти на акционери на Дружеството - майка по решения на Общото
събрание на акционерите през годините.
Таблицата по-долу представя информация за паричните потоци на Групата на база на
Консолидирани Финансови Отчети на Групата за 2007 г. /неодитиран, като има одитиран отчет за 2007 г.,
инкорпориран чрез препращане в настоящия Проспект, но са представени данни от неодитиран с цел
съпоставимост с последващи периоди във връзка с извършената рекласификация – вж. по-горе
Резултати от дейността/, 2008 г., 2009 г. и 2010 г. /неодитиран/.

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(всички суми са в хиляди български лева)
Към 31 декември
2010 г.
неодитиран
Парични потоци от оперативна дейност
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2009 г.
одитиран

2008 г.
одитиран

2007 г.
неодитиран

Парични потоци от оперативна дейност

-311

3 440

6 085

4 893

-

483

-

-140

-4 280

-5 734

-2 796

-3 788

-

5

22

2

-4 591

-1 806

3 311

967

Покупка на имоти, машини и съоръжения

-123

-6 294

-21 510

-5 962

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

-123

-6 294

-21 510

-5 962

Възстановен/платен корпоративен данък върху дохода
Платени лихви
Постъпления от лихви

Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност
Получени заеми

8 716

Изплатени заеми

-3 570

9 643
-4 404

29 014
-8 083

9 926
-6 352

-2

-9

-7

-10

5 144

5 230

20 924

3 564

430

-2 870

2 725

-1 431

-172

0

-63

-51

414

3 284

622

2 104

672

414

3 284

622

Изплатени дивиденти

Нетни парични потоци от финансова дейност
Нетно увеличение / (намаление) на паричните
средства и паричните еквиваленти

Валутни разлики
В началото на годината

В края на годината

Отчетът за паричните потоци показва, че през 2008 г. Групата и в частност дъщерното
дружество, е набрала основната част от капитала в размер на 29 014 хил.лв., чрез кредит, за финансиране
на реконструкцията на хотела в Белград. Привлечените средства са изразходвани предимно за тази
инвестиция – 21 510 хил.лв. в Покупка на имоти, машини и съоръжения. Част от средствата са останали в
наличност към края на 2008 г., което формира парични средства в размер на 3 284 хил.лв.
През последната 2010 година паричният поток от оперативна дейност на Групата възлиза на -311
хил.лв.. Това се дължи основно на обстоятелството, че дъщерното дружество се намира в инвестиционен
стадий и основната дейност на Групата е формирана от Дружеството-майка.
Инвестиционният паричен поток на Групата е формиран основно от инвестициите в
реконструкцията на хотел „Метропол Палас”, като през 2010 г. ясно се вижда, че ремонтните дейности са
напълно замрели в резултат на световната икономическа криза.
Инвестиционната и оперативна дейност са финансирани от комбинация от собствен ресурс,
инвестиционни банкови кредити и краткосрочни такива.
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Финансова стабилност

За осигуряване на финансова стабилност на Групата се извършва управление на капиталовия
риск, с цел да се гарантира функционирането на Групата като действащо предприятие и осигуряване на
възвръщаемост за акционерите, както и поддържане на оптимална капиталова структура, с цел
намаляване цената на капитала. С оглед поддържане или промяна на капиталовата си структура, Групата
може да коригира изплащането на дивиденти на акционерите, да намали или увеличи основния си
капитал, или да продаде активи за да намали дълга си, по решение на акционерите.
Групата управлява капитала на база на коефициент на задлъжнялост - нетният дълг разделен на
общия капитал, чийто показател се повишава през разглеждания период от 2007 до 2010 г. Високият дял на
дългосрочния дълг е обичаен за стадия на развитие на дружествата от Групата, а именно мащабната
инвестиция в хотел „Метропол Палас”, както и следваната инвестиционна политика касаеща хотел
„Шератон”. Съотношението ще се подобри при увеличаване на собствения капитал.
Активи и пасиви
Активи

Таблицата по-долу показва основните групи активи на „София Хотел Балкан” АД, на база на
одитирания Консолидиран Финансов Отчет на Дружеството за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и
неодитиран/междинен Консолидиран Финансов Отчет за 2010 г.
От 2007 г. до 2009 г. общите активи на дружествата от Групата нарастват с 10 883 хил.лв., което
е нормално за инвестиционния период, в който се намира дъщерното дружество. Общите нетекущи
активи на Групата към края на 2009 г. надхвърлят 105 000 хил. лв., от които 104 876 хил. лв. са от
позицията на групата „Имоти, машини, съоръжения и оборудване” на нетекущите активи. Към края на
2010 г. общите активи на дружествата в Групата запазват високите си стойности в размер на 101 232
хил.лв., като текущите активи, основно търговски вземания, заемат само 3.43% от тях. Останалата част се
пада на нетекущите активи, които за 2010 г. възлизат на 97 763 хил.лв.. От друга страна, през 2010 г.
политиката на Дружеството е за погасяване на задължения по предоставени кредитни овърдрафт линии
при наличие на разполагаем свободен паричен ресурс, което обуславя ниските нива на парични средства
в актива на баланса.

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(всички суми са в хиляди български лева)
Към 31 декември
2010 г.
неодитиран

2009 г.
одитиран

2008 г.
одитиран

2007 г.
одитиран

97 607

104 876

104 378

93 245

156

174

197

87

97 763

105 050

104 575

93 332

998

1 169

1 244

1 147

1 799

1 591

1 843

1 576

-

664

664

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи

Текущи активи
Материални запаси
Търговски и други вземания
Корпоративен данък за възстановяване
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Парични средства и парични еквиваленти

Общо активи

672

414

3 284

622

3 469

3 174

7 035

4 009

101 232

108 224

111 610

97 341

Собствен капитал и пасиви

Таблицата по-долу показва основните групи пасиви и структура на собствения капитал на
Дружеството на база на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2010 г. - неодитиран, и за
2009 г., 2008 г. и 2007 г. – одитирани.
Собственият капитал на Дружеството намалява през представяния период от години, поради
генерираните загуби от дружествата, включени в Групата. Това е резултат основно от увеличението на
финансовите разходи, в комбинация с намалените приходи, от една страна заради световната
икономическа криза, и от друга страна поради нефункционирането на дъщерното дружество и липсата на
приходи от негова страна. Показателите на собствения капитал ще се подобрят в резултат на увеличаване
на капитала и след отварянето на хотел „Метропол Палас”, когато ще генерира приходи.
Дългосрочните финансови задължения на Групата за 2010 година представляват 87.06% от
всички пасиви, за 2009 г. този показател е 87,83%. Дългосрочните финансови задължения представляват
основно банкови заеми.
Краткосрочните пасиви към края на 2010 година представляват около 13% от общите пасиви, а
към края на 2009 г. те са били 12,17% от общите пасиви.

“СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД
КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(всички суми са в хиляди български лева)
Към 31 декември
2010 г.
неодитиран

2009 г.
одитиран

2008 г.
одитиран

2007 г.
одитиран

478

478

478

478

12 668

15 528

17 865

23 794

-21 508

-14 366

-7 807

-844

-8362

1 640

10 536

23 428

93 795

91 996

84 538

66 609

99

99

101

100

185

191

167

1

1 331

1 331

636

580

95 410

93 617

85 442

67 290

4 507

7 052

5 818

1 948

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал и резерви
Собствен капитал
Резерви
Натрупани загуби

Нетекущи пасиви
Заеми
Задължения за пенсионни доходи
Гаранционни депозити
Отсрочени данъчни пасиви

Текущи пасиви
Търговски и други задължения
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Провизии

431

431

431

365

9 246

5 484

9 383

4 310

14 184

12 967

15 632

6 623

Общо пасиви

109 594

106 584

101 074

73 913

Общо собствен капитал и пасиви

101 232

108 224

111 610

97 341

Заеми

Съществена задлъжнялост

Към датата на този Проспект дружествата от групата са страна по няколко договора за кредит,
представени подробно по-долу:

„София Хотел Балкан” АД е кредитополучател по следните договори за кредит, като вземанията
на банките – кредитори по всички договори са обезпечени с ипотеки върху сградата на „Шератон София
Хотел Балкан” и терена, в който тя е построена, както и със записи на заповед за долупосочените суми:
Договор за кредит, сключен с И ЕФ Джи Прайвит Банк Люксембург, на 05.09.2006 г. (с
измененията му към датата на Проспекта):
По силата на договора, банката като кредитор предоставя на кредитополучателя инвестиционен
кредит в размер на 28 770 000 евро, предназначен за рефинансиране на кредит, отпуснат на Дружеството
от Пиреос Банк, Гърция, за закупуването на сградата на хотел „Метропол палас” в Белград, Сърбия.
Падежът на кредита е на 29.09.2028 г., като до момента по него не е изплащана главница, а само лихви.
Плащането на главница ще се извърши на 17 равни годишни погасителни вноски, всяка една от които в
размер на 1 598 400 евро, и една последна погасителна вноска в размер на 1 597 200 евро, като първото
плащане на главница ще бъде на 29.09.2011 г. След последното изменение, лихвата по кредита е на база
12-месечен EURIBOR плюс надбавка от 3.25% и се плаща веднъж годишно на 29 септември.
Обезпечението по този кредит е втора по ред ипотека върху хотела и запис на заповед в размер на
28 770 000 евро. В договора за кредит има клауза със специални условия, на които Дружеството се
задължава да отговаря за срока на кредита. Това са: 1. Дружеството да насочи 50% от оборота си през
сметките си, открити в конкретно посочена банка; 2. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация,
изчислена на базата на финансовите отчети за предходната година, да покрива 100% плащанията по
главница и лихви за периода, следващ финансовите отчети за всички съществуващи кредити на
Дружеството към Банката (Дружеството не е изпълнило условието по т. 2 по-горе, при
което банката има право на предсрочна изискуемост на кредита, като до този момент банката не е
поискала да упражни това право. Дружеството е получило и изрично писмо с дата 20.12.2010 год., с
което банката се съгласява, в срок до 30.04.2012 год. да не упражнява правото си на предсрочна
изискуемост на кредита, произтичащо от клаузата по т. 2 по-горе.)
Договори за кредит, сключени с Юробанк И Еф Джи България АД:
1. По силата на договор за банков кредит номер 100-70, сключен на 29.07.2005 г. (включително
измененията му към датата на този Проспект), банката като кредитор предоставя на кредитополучателя
кредит в размер до 2 000 000 евро, предназначен за финансиране на плащанията на възнаграждения за
технически услуги. Кредитът е използван в размер на 1 388 098,80 евро. Падежът на кредита е 29.07.2022
г., като към момента неизплатената част от главницата възлиза на 1 140 244 евро. След последното
изменение, лихвеният процент се изчислява на база тримесечния EUR Libor плюс надбавка от 3.25%.
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Обезпечението по този кредит е първа по ред ипотека върху хотела и запис на заповед в размер на 1 140
244 евро..
2. По силата на договор за банков кредит номер 100-109, сключен на 29.09.2005 г. (включително
измененията му към датата на този Проспект), банката като кредитор предоставя на кредитополучателя
кредит в размер до 8 000 000 евро, предназначен за финансиране на реновацията и обновяването на
хотел „Шератон”. Кредитът е използван в размер на 3 612 000 евро. Падежът на кредита е през 2022 г.,
като към момента неизплатената част от главницата възлиза на 2 090 022 евро. Плащането на главницата
е на 23 равни шестмесечни погасителни вноски, всяка една от които в размер на 90 870.54 евро, при дата
на следващо плащане на 29.09.2011 г. След последното изменение, лихвеният процент се изчислява на
база тримесечен EUR Libor плюс надбавка от 3.25%, платима всеки месец на 21-во число.
Обезпечението по този кредит е първа по ред ипотека върху хотела и запис на заповед в размер на 2 090
022 евро.
3. По силата на договор за овърдрафт кредит номер 100-407, сключен на 15.11.2006 г.
(включително измененията му към датата на този Проспект), банката като кредитор предоставя на
кредитополучателя овърдрафт в размер до 1 000 000 евро, предназначен за оборотни средства за
финансиране на търговската дейност на кредитополучателя. Падежът на овърдрафта е на 31 май 2011 г.,
като към момента използваната част от него възлиза на 1,695 хил.лв. След последното изменение,
лихвеният процент се изчислява на база EURIBOR плюс надбавка от 3.25%. Обезпечението по този
кредит е трета по ред ипотека върху хотела и запис на заповед в размер на 1 000 000 евро.
4. По силата на договор за овърдрафт кредит номер 100-592, сключен на 13.08.2007 г.,
(включително измененията му към датата на този Проспект), банката като кредитор предоставя на
кредитополучателя овърдрафт в размер до 1 000 000 евро, предназначен за оборотни средства за
финансиране на търговската дейност на кредитополучателя. Падежът на овърдрафта е на 31 май 2011 г.,
като към момента е използвана цялата сума по него. След последното изменение, лихвеният процент се
изчислява на база EURIBOR плюс надбавка от 3.25%. Обезпечението по този кредит е четвърта по ред
ипотека върху хотела и запис на заповед в размер на 1 000 000 евро.

„Метропол Палас” д.о.о. е кредитополучател по следните договори за кредит, като вземанията
на банките – кредитори са обезпечени с ипотеки върху сградата на хотел „Метропол Палас” в Белград,
Сърбия и терена, в който тя е построена, както и по долупосочения начин:

Договор за кредит номер 61/07, сключен с И Еф Джи Ню Юръп Фъндинг, Амстердам, Холандия,
на 13 септември 2007 г. (с измененията му към датата на Проспекта),:
По силата на договора, банката като кредитор предоставя на кредитополучателя инвестиционен
кредит в размер на 15 000 000 евро, усвоими на веднъж или на максимум 10 транша, всеки от които на
стойност не по-малко от 1 500 000 евро, в срок до 2 години от подписване на договора. Срокът на
кредита е 20 години от датата на първия изтеглен транш. Към датата на Проспекта целият кредит в
размер на 15 000 000 евро е усвоен. Падежът на кредита е на 15.09.2029 г. Средствата са предназначени
за финансиране на реновацията на сградата на хотел „Метропол Палас”. До момента по кредита не е
изплащана главница, а само лихви. Плащането на главницата ще се извърши на 18 равни годишни
погасителни вноски, всяка една от които в размер на 833 333.31 евро, като първото плащане на главница
ще бъде на 15.12.2012 г. След последното изменение, лихвата по кредита се изчислява на база 12месечен EURIBOR плюс надбавка от 2.20%. Плащането на лихва е веднъж в годината, на всеки 15
декември. Обезпеченията по този кредит са първа по ред ипотека върху хотела и запис на заповед в
размер на 14 000 000 евро. Емитентът също е предоставил обезпечение по този кредит, като вземанията
на кредитора са обезпечени и със залог на дяловете на „София Хотел Балкан” АД, притежавани в
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капитала на „Метропол Палас” д.о.о. в полза на Ню Юръп Холдинг, Амстердам, Холандия, в размер на
14 850 000 евро.
Договор за банков кредит номер C 03/09, сключен с Юробанк И Еф Джи Сайпръс ООД, Кипър,
на 22 декември 2009 г. (включително измененията му към датата на Проспекта):
По силата на договора, банката като кредитор предоставя на кредитополучателя кредит в размер
на 2 000 000 евро, усвоими наведнъж или на траншове, в периода до 30.12.2011 г. Средствата са
предоставени за финансиране на лихвата по гореупоменатия дългосрочен инвестиционен кредит от
13.09.2007 г. и за други нужди от капиталови средства. Срокът на изплащане на кредита е две години
след получаване на лиценз за извършване на дейност, предоставен на кредитополучателя, но не покъсно от 31.12.2012 г. Има клауза за удължаване на срока за изплащане на кредита при писмено
поискване от страна на кредитополучателя. Лихвата по кредита се изчислява на база тримесечния
EURIBOR плюс надбавка от 3.25% и е платима на всеки три месеца. Обезпеченията по този кредит са
втора по ред ипотека върху хотела и запис на заповед.

Изявление за оборотния капитал
Дружеството вярва, че оборотният му капитал (т.е. възможността на Дружеството да си осигури
достъп до парични средства и други ликвидни ресурси за своевременно изплащане на краткосрочни
задължения) е достатъчен към настоящия момент и за период от 12 месеца от датата на този документ.
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ОПИСАНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ И ПРИЛОЖИМОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Въведение
Следва описание на основните права по Облигациите, както и на някои съществени разпоредби
от Устава на София Хотел Балкан АД, от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 1999 г. и
Търговския закон от 1991 г., в сила към датата на този документ.
Законът за публичното предлагане на ценни книжа изисква Облигациите, които са предмет на
публично предлагане, да бъдат поименни и безналични. Съответно, издаването и прехвърлянето на
Облигациите има действие от вписване на издаването, съответно прехвърлянето им, в Централния
Депозитар, който е българският национален регистър за безналични ценни книжа.
Книгата на облигационерите от емисията Облигации на София Хотел Балкан, за които е изготвен
настоящия проспект, ще се води от Централен депозитар АД, с адрес: гр. София, ул. Три уши № 4, ет. 4.
Съгласно своя Устав, София Хотел Балкан АД може да издава облигации по реда и при
условията на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.
Облигациите от настоящата емисия са безналични, неконвертируеми, лихвоносни, необезпечени,
свободнопрехвърляеми.
Международен номер за идентификация на Облигациите (ISIN код) ще бъде присвоен след
успешно приключване на Предлагането, при регистрация на емисията в Централния депозитар.
Валутата на емисията е евро.
Настоящата емисия Облигации, за които е изготвен този Проспект, е първа по ред за Емитента.
Не е присвоен рейтинг за Облигациите от настоящата емисия. До момента не е присвояван кредитен
рейтинг на Емитента.
Облигациите ще бъдат предлагани публично само в Република България и няма да бъдат
предмет на международно предлагане.

Вид и клас на Облигациите

Ценните книжа, които се предлагат публично са до 100 000 безналични, неконвертируеми,
лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с единична номинална и емисионна
стойност от 100 евро. Всички облигации са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.
Облигациите представляват директни и безусловни задължения на София Хотел Балкан, които
винаги ще бъдат с еднакъв приоритет помежду си и най-малкото с равен приоритет с всички други
настоящи или бъдещи необезпечени задължения на София Хотел Балкан, освен ако друго не следва от
приложимите нормативни актове.
Облигационният заем няма да е подчинен на други задължения на емитента. Погасяването на
задълженията на емитента към облигационерите не е обусловено от удовлетворяването на претенции на
други обезпечени и необезпечени кредитори, като следва да се има предвид, че настоящите Облигации са
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необезпечени и кредиторите, чиито вземания са обезпечени, ще се ползват с привилегиите при
удовлетворяване на вземанията си, предвидени в българското законодателство.

Основни параметри на Облигационния заем
Обща номинална стойност на облигационния заем: до 10 000 000 (десет милиона) евро.
Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 10 000 000 (десет милиона) евро.
Брой облигации: до 100 000.
Номинална стойност на една облигация: 100 (сто) евро.
Емисионна стойност на една облигация: 100 (сто) евро.
Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при
записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 6 000 000 (шест
милиона) евро.
Срок (матуритет) на облигационния заем: 10 (десет) години, считано от датата на сключване
на заема. Изплащането на главницата ще се извърши еднократно на падежа. (Възможно е срокът да бъде
еднократно удължен до максимален срок от 20 години, считано от датата на сключване на заема, по реда
и при условията, предвидени по-долу в „Промени в условията на облигационния заем”)
Лихва: 10% (десет процента) годишно, платима на 12-месечие, при лихвена конвенция
Actual/365L – брой реални дни в годината на база 365 или 366 дни в съответната година. Първото
лихвено плащане следва да бъде извършено 12 (дванадесет) месеца след сключване на заема. (При
промяна в срока на облигационния заем е възможно да бъде променен лихвения процент и/или
периодичността и условията на лихвените плащания – вж. „Промени в условията на облигационния
заем”)
Условие за сключване на облигационния заем: до крайния срок за записване на облигации да са
записани и платени най-малко 60 000 облигации с обща номинална/емисионна стойност в размер на
6 000 000 евро.
Дата на сключване на облигационния заем: съвпада с крайния срок за записване и заплащане
на облигациите.
Планирано използване на средствата от облигационния заем: набраните от емисията
средства ще бъдат използвани от Емитента за финансиране на 100% дъщерното дружество „Метропол
Палас” д.о.о., Белград, Сърбия, главно във връзка с довършване на реновацията на хотел „Метропол
Палас”, притежаван от дъщерното дружество (вж. и Причини за публичното предлагане и използване на
приходите).
Обратно изкупуване по инициатива на Емитента (Call опция): Емитентът има право да
упражни call опция, след изтичане на 3 (три) години от датата на сключване на облигационния заем,
която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната главница. Опцията може да бъде
упражнявана неколкократно след изтичане на срока по предходното изречение, при спазване на
определени условия относно уведомяване на Облигационерите и цена на обратно изкупения размер на
главницата, варираща взависимост от оставащия срок до падежа (вж. по-долу).
Обезпечение: няма.
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Приложимо законодателство: Облигациите се издават съгласно законодателството на
Република България
Издаване на Облигациите
Съгласно своя Устав, София Хотел Балкан АД може да издава облигации по реда и при
условията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите нормативни
актове, регламентиращи тази материя.
Съгласно Търговския закон решение за издаване на облигации се взема от общото събрание на
акционерите. Съгласно Устава на София Хотел Балкан, за приемане на такова решение от Общото
събрание на акционерите е необходимо обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.
В съответствие с Търговския закон, в устава може да се съдържа овластяване съветът на
директорите, съответно управителният съвет, да приема решения за издаване на облигации до определен
номинален размер и за срок до 5 години от вписването в търговския регистър на дружеството, съответно
на изменението на устава. Разпоредбата на чл. 14а, ал. 1, от Устава на София Хотел Балкан (в редакцията,
приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 25 януари 2011 г.) предвижда такова
овластяване в полза на Съвета на директорите.
Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при
условия и по ред, установени със ЗППЦК. Издаването на облигации чрез частно пласиране (не при
условията на първично публично предлагане) се извършва по реда и при условията, установени в
Търговския закон. В решението за издаване на непублична емисия облигации може да се предвиди да
бъдат прилагани съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и
обезпечаването на публична емисия облигации.
Облигациите от настоящата емисия се издават на основание чл. 204, ал. 3, предложение първо от
Търговския закон, по решение на Общото събрание на акционерите на София Хотел Балкан, проведено
на 25 януари 2011 г., при условията на първично публично предлагане.
След успешно приключване на Предлагането, Облигациите от настоящата емисия ще бъдат
регистрирани за търговия на БФБ.
Права по облигациите и ред за упражняването им

Всички облигации от настоящата емисия са от един клас и осигуряват еднакви права на
притежателите си.
Права на облигационерите:
−
право на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на
притежаваните облигации (вж. и по-долу Срок на облигационния заем. Лихвени плащания и плащания по
главницата.);
−
право на вземане за лихва (вж. и по-долу Срок на облигационния заем. Лихвени плащания
и плащания по главницата.);
−
право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите, като всяка
облигация дава право на един глас (вж. и по-долу Общо събрание на облигационерите);
−
право да участват в Общото събрание на акционерите на емитента на облигациите, но
без право на глас;
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−
предимствено право при ликвидация или несъстоятелност на Дружеството вземанията
им да бъдат удовлетворени преди вземанията на акционерите.
Облигациите представляват основание за издаване на заповед за изпълнение по смисъла на чл.
417, т. 9 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. не е необходимо да се води исков процес, а от
компетентният съд може да се поиска да постанови незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен
лист срещу дружеството – емитент, което е основание за образуване на изпълнително дело срещу
емитента за принудително изпълнение на задължението по облигационния заем.
Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ облигационерите от тази емисия образуват отделна група за защита
на интересите си пред Емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия облигации формира
свое общо събрание на облигационерите. В отношенията си с Дружеството групата на облигационерите
се представлява от един до трима представители, избрани от общото събрание на облигационерите.
Облигационерите упражняват право на решаващ глас при вземане на решение за издаване на нова емисия
привилегировани облигации. Съгласно чл. 207, т. 2 от ТЗ всяко решение на Дружеството за издаване на
нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласието на Общите събрания
на предходни неизплатени емисии облигации, е нищожно.
Общото събрание на облигационерите от тази емисия дава становище относно предложението за
изменение на предмета на дейност или вида на емитента, относно неговото преобразуване, както и
издаването на нова емисия привилегировани облигации. Това становище задължително се разглежда от
Общото събрание на акционерите на емитента.
В Устава на София Хотел Балкан не са предвидени изрични разпоредби относно условията за
провеждане на Общи събрания на облигационерите и представителството им в Общото събрание на
акционерите. Относно тези обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл.чл. 208-214 от ТЗ.
Правата, предоставяни от настоящата емисия Облигации, не са ограничени от права,
предоставяни от друг клас ценни книжа на София Хотел Балкан.

Обезпечение
Облигациите от настоящата емисия не са обезпечени.

Общо събрание на облигационерите
Облигационерите от настоящата емисия образуват група за защита на интересите си пред
Емитента, като групата формира свое Общо събрание на облигационерите.
Общото събрание на облигационерите се свиква от представителите на облигационерите чрез
покана, обявена в Търговския регистър най-малко 10 дни преди датата на събранието.
Общото събрание на облигационерите може да се свика и по искане на облигационерите, които
притежават най-малко 1/10 от емисията Облигации или от ликвидаторите на Емитента (ако за него е
открита процедура по ликвидация).
Представителите на облигационерите са длъжни да свикат Общото събрание при получаване на
уведомление от Емитента за:
- предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на
Емитента;
-

предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации.

88

Общото събрание на акционерите на Емитента е длъжно да разгледа решенията на Общото
събрание на облигационерите.
За приемане на решение за издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане е
необходимо изричното съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.
Решение на Емитента, прието в противоречие с предходното изречение, ще е нищожно.
Доколкото в Устава на Емитента няма специални правила относно свикването и провеждането
на общо събрание на облигационерите, се прилагат разпоредбите на чл. 208 – 214 ТЗ, като за неуредените
въпроси се прилагат съответно правилата на Търговския закон относно свикване и провеждане на общо
събрание на акционерите (чл. 214, ал. 5 ТЗ).
Кворум и мнозинство за приемане на решения
Общото събрание на облигационерите е законно и може да приема валидни решения,
обвързващи всички Облигационери от тази емисия, ако на събранието е представена най-малко ½ от
емисията Облигации (при съответно приложение на чл. 208 ТЗ).
В съответствие с чл. 214, ал. 5 във вр. чл. 230, ал. 1 ТЗ, мнозинството за приемане на всички
решения от Общото събрание на облигационерите, вкл. относно избор и освобождаване на
представители на облигационерите, и определяне на възнаграждението им, приемане на решения за
даване на съгласие за издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, приемане на
становища относно предлагани промени в предмета на дейност на Емитента, промяна на вида или друга
форма на преобразуване на Емитента, промяна в условията по Облигационния заем (доколкото това е
допустимо от действащото законодателство), следва да се определи на поне 50% плюс една от
представените Облигации (вж. и по-долу Предпазни клаузи).
Право на глас
Всяка Облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на
глас се упражнява от лицата, вписани в книгата на Облигационерите на Дружеството, водена от
„Централен депозитар” АД, към работния ден, предхождащ датата на Общото събрание.
Първо Общо събрание на облигационерите
Първото Общо събрание на облигационерите ще бъде свикано със съобщението за сключения
облигационен заем по чл. 206, ал. 6 ТЗ, което Емитентът ще обяви в Търговския регистър най-късно до 1
месец след крайната дата за записване на Облигациите. В съобщението ще бъдат определени мястото,
датата, часът и дневния ред на първото общо събрание на облигационерите. Датата на провеждане на
събранието ще бъде най-малко 10 дни, но не повече от 30 дни, след обявяване на съобщението в
Търговския регистър. Мястото на провеждане ще бъде на точно определен адрес по седалището на
Емитента, т.е. в гр. София, а дневният ред ще включва точка и предложение за решение относно избор на
представители на облигационерите и определяне на възнаграждението им.
В съответствие с чл. 208 ТЗ, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него
са представени поне ½ от валидно записаните Облигации. Първото общо събрание на облигационерите
приема решения с мнозинство най-малко от 50% плюс една от представените Облигации.
Представители на облигационерите
Както е посочено по-горе, Облигационерите от настоящата емисия образуват група за защита на
интересите си пред Емитента. Групата се представлява от един до трима представители, които се избират
и освобождават от общото събрание на облигационерите.
Съгласно чл. 210, ал. 1 от Търговския закон, не могат да бъдат представители на
облигационерите:
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- самия Емитент;
- свързани с Емитента лица;
- дружества, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения;
- членовете на Съвета на директорите на Емитента, както и техни низходящи, възходящи или
съпрузи;
- лица, на които по закон е забранено да участват в органите на управление на Емитента.
Представителите на облигационерите могат да извършват действия за защита на интересите на
облигационерите в съответствие с решенията на общото събрание на облигационерите.
Представителите имат право да:
-

участват в общото събрание на акционерите на Емитента без право на глас;

-

получават информация от Емитента при същите условия като акционерите в Емитента;

представят становище пред общото събрание на акционерите, когато последното взема
решения, засягащи изпълнението на задълженията по облигационния заем; общото събрание на
акционерите е длъжно да изслуша становището на представителите;
-

свикат общо събрание на облигационерите.

Предпазни клаузи по облигационния заем
Докато съществуват Облигации от настоящата емисия, Дружеството поема задълженията
и ангажиментите за следното:
1. Поддържане на финансови съотношения:
1.1. Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен
баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите на дружеството).
Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа
съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 0,95.
Мерки за спазване на съотношението Пасиви/Активи по консолидиран счетоводен баланс:
Във връзка с определеното съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 0.95 и предвид това, че
то ще трябва да се спазва до края на срока на облигационния заем, ръководството на Дружеството е
предприело и ще предприеме мерки за подобряването му в сравнение със стойността по неодитирания
консолидиран финансов отчет към 31.12.2010 г., в следните насоки:
1.
Подобряване на съотношението чрез увеличаване на сумата на Активите, с
помощта на предвижданото увеличение на капитала на Дружеството, провеждано едновременно
с предлагането на Облигациите;
2.
Подобряване на съотношението чрез увеличаване на сумата на Активите в
резултат от положителната преоценка, която ще бъде направена на активите на дъщерното
дружество „Метропол Палас” д.о.о след осъществяване на предвидените инвестиции и
отварянето на хотела за гости;
3.
Подобряване на съотношението чрез намаляване на сумата на Пасивите с
помощта на своевременното погасяване на всички задължения както по дългосрочни, така и по
краткосрочни заеми и текущи търговски и други задължения;
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4.
Подобряване на съотношението чрез предприемане на последващо увеличение
на капитала, с цел постигане на поетите ангажименти по облигационния заем.

1.2. Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като
печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви).
Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа
съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.
1.3. Ако наруши определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме
действия, които в срок до 6 месеца да приведат съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако
в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът се задължава да предложи програма за
привеждане в съответствие с настоящите изисквания, която следва да съдържа конкретни действия и
срокове, които да гарантират достигане на изискваните стойности на посочените съотношения.
Програмата по предходното изречение подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите,
което приема решението в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно
неговото свикване и провеждане с мнозинство най-малко 50% + 1 (една) от представените облигации.
Емитентът се задължава да изпълни одобрената програма.
2. Преобразуване на Емитента:
Емитентът няма право да се преобразува, освен ако непосредствено след въпросната сделка:
а) приемащото лице или съответният правоприемник е учреден съгласно българското
законодателство и поема всички задължения на Емитента по облигациите по задоволителен за
облигационерите начин, съгласно решение на облигационерите, прието от общото събрание на
облигационерите в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно неговото
свикване и провеждане с мнозинство най-малко 50% + 1 (една) от представените облигации;
б) незабавно след изготвянето на проформа информация за сделката не е извършено и не
продължава да съществува неизпълнение по облигационния заем.
3. Условие за издаване на нови облигационни емисии:
Емитентът няма право да издава нови емисии привилегировани облигации или облигации с
привилегирован режим на изплащане, преди погасяване на настоящата емисия, освен с предварителното
съгласие на облигационерите от настоящата емисия. Решението се приема от общото събрание на
облигационерите в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно неговото
свикване и провеждане с мнозинство най-малко 50% + 1 (една) от представените облигации.
4. Счетоводство:
Емитентът се задължава да води вярна счетоводна отчетност и по всяко време, както и след
случай или събитие на неизпълнение на поети задължения и ангажименти от Дружеството по настоящия
облигационен заем, да позволи и осигури достъп до счетоводните си документи на представителите на
облигационерите.
5. Финансова информация:

Емитентът се задължава:
а) да публикува годишен одитиран финансов отчет в срок до 90 дни от завършването на
финансовата година и да го предоставя на разположение на облигационерите в сроковете и по реда на
приложимото българско законодателство;
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б) да публикува годишен одитиран консолидиран финансов отчет до 120 дни от завършването на
финансовата година и да го предоставя на разположение на облигационерите в сроковете и по реда на
приложимото българско законодателство;
в) да публикува и да предоставя на разположение на облигационерите по реда на приложимото
българско законодателство неодитирани междинни тримесечни финансови отчети в сроковете и по реда
на приложимото българско законодателство;
г) своевременно след извършването на съществено придобиване, разпореждане или промяна в
структурата на капитала, или на смяна на висши ръководни органи на Емитента, или смяна на одиторите,
както и при настъпването на друго важно събитие, свързано с дейността му, да представи на
облигационерите информация за това, съдържаща описание на съответното събитие.
6. Друга информация и задължения:
Емитентът се задължава:
а) да уведомява своевременно облигационерите за всички значителни случаи и събития, които
може да повлияят върху кредитоспособността и доброто финансово състояние на Емитента;
б) да уведомява своевременно облигационерите за предложения за изменение на предмета на
дейност, вида или преобразуване на Дружеството. Общото събрание на акционерите на Емитента
разглежда становището относно преобразуване на Дружеството по т. 2 по-горе, съответно становището
относно другите промени, прието от общото събрание на облигационерите в съответствие с изискванията
на действащото законодателство относно неговото свикване и провеждане с мнозинство най-малко 50%
+ 1 (една) от представените облигации;
в) да уведомява своевременно облигационерите за предложения за издаване на нови емисии
привилегировани облигации или облигации с привилегирован режим на изплащане. Общото събрание на
акционерите приема решения за издаване на такива облигации при условие, че е налице съгласие на
облигационерите от настоящата емисия в съответствие с т. 3 по-горе;
г) да уведомява облигационерите най-късно до края на следващия работен ден за нарушение на
задължението да спазва определените финансови показатели (съотношения) и изпълнява задълженията
си по т. 1.3 по-горе;
д) да предоставя на облигационерите, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар,
на който се търгуват облигациите, до 10-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, отчет за
изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за
изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели;
е) да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и да
предостави на Комисията за финансов надзор, шестмесечен отчет за спазване на условията по
облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко шестмесечие. Отчетът съдържа информация
относно спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията,
включително за спазването на определените финансови показатели; изразходване на средствата от
облигационния заем; други обстоятелства, определени от приложимото българско законодателство.

Независимо от изрично поетите по-горе задължения за предоставяне на информация на
Облигационерите, Емитентът ще изпълнява и всички задължения за предоставяне на информация на
надзорните органи и на обществеността, в съответствие с условията и реда, предвидени в приложимите
нормативни актове.
Регулираната информация по глава шеста „а” от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, ще бъде разкривана по реда на чл. 100т ЗППЦК едновременно пред Комисията за финансов
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надзор и пред обществеността чрез публикация в интернет страницата на Х3 News (специализираната
медия, чрез която Дружеството разкрива регулирана информация) www.x3news.com. Друга информация
и уведомления до облигационерите могат да се извършват чрез публикация в същата медия или на
Интернет страницата на Емитента, както и чрез съобщение до представител на Облигационерите.

Случаи или събития на неизпълнение на поети задължения и ангажименти от София Хотел
Балкан, водещи до предсрочна изискуемост на Облигационния Заем
Неизпълнение на „София Хотел Балкан” АД по облигационния заем е налице в случай, че
настъпи едно или повече от изброените събития, независимо дали е следствие на причина извън
контрола на Емитента:
а) Съветът на директорите на Българска Фондова Борса – София АД откаже да регистрира за
търговия облигациите;
б) Емитентът не изпълни изцяло или отчасти свое изискуемо задължение за плащане на лихви
и/или главница по настоящата емисия облигации и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет)
дни след датата на падежа на съответното плащане;
в) Срещу Емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в
случаите на чл. 626 от ТЗ, когато откриването на производството по несъстоятелност е по молба на
Емитента;
г) За Емитента е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.

Размер на номиналния лихвен процент
Номиналният годишен лихвен процент по емисията облигации е фиксиран и е в размер на 10%
на годишна база, платим на 12 месеца, при лихвена конвенция Actual/365L (брой реални дни в
годината/на база 365 или 366 дни в годината). Първото лихвено плащане следва да бъде извършено 12
(дванадесет) месеца след сключване на заема.
Инвеститорите следва да имат предвид, че е възможно срокът на заема да бъде удължен
еднократно, в рамките на максимален срок до 20 години, считано от датата на сключване на
Облигационния заем, по реда и при условията, предвидени по-долу в „Промени в условията на
облигационния заем”. При удължаване на срока на заема (окончателния падеж на емисията) е възможно
да се промени лихвения процент и/или периодичността и условията на лихвените плащания (вж. по-долу
„Промени в условията на облигационния заем”).
Срок на облигационния заем. Лихвени плащания и плащания по главницата.
Срокът до падежа на облигационния заем е 10 (десет) години, считано от датата на сключване на
заема, която съвпада с крайната дата за записване и заплащане на Предлаганите Облигации.
Изплащането на главницата се извършва еднократно на падежа.Лихвените плащания по всички
облигации ще бъдат извършвани на всеки 12 (дванадесет) месеца след датата на сключване на заема, в
деня на изтичането на съответния 12-месечен период.
В случай, че датата на лихвеното плащане или плащане по главницата се пада в неработен ден,
плащането се извършва на първия следващ работен ден.
Лихвените (купонни) плащания са изчислени на базата на проста лихва върху номиналната
стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации за отделните 12-месечни периоди, при
закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени плащания, дължими за една
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облигация, са равни по размер и се определят в евро. Доходността от лихвата за всеки един от 12месечните периоди се изчислява по следната формула:
CPN = N*c*(P/Реален брой дни в годината),
където:
CPN – номинална стойност на дванадесетмесечния купонен доход от една облигация
N - номинална стойност на една облигация
c - определеният годишен процент на купона - 10%
P – период, равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата,
на която е дължимо следващо купонно плащане
Първото купонно плащане е дължимо след 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на
облигационния заем, която съвпада с крайната дата за записване и заплащане на Предлаганите
Облигации.
Следващите купонни плащания ще се извършват при изтичане на 12 (дванадесет) месеца от
предходното. В случай, че датата на купонното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се
извършва на първия следващ работен ден.
Точната дата на сключване на облигационния заем, от която тече срокът до падежа, както и
точните дати на всички лихвени плащания и на главничното плащане ще бъдат посочени в съобщението
за сключения облигационен заем по чл. 206, ал. 6 ТЗ, което ще бъде обявено в Търговския регистър в 1месечен срок след крайната дата за записване на Облигациите. Тези дати ще са определени при
съобразяване с предположението, че Емитентът не ползва възможността за предсрочно погасяване на
главницата чрез упражняване на Кол опция.
Плащането на лихвите, съответно плащането на главницата, по облигационния заем ще се
извършва чрез банков превод в полза на всеки облигационер. Плащането ще се извършва чрез Централен
депозитар АД, съгласно сключен договор с Емитента. Право да получат лихвени плащания имат
облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от “Централен депозитар” АД, 3 (три)
работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата
на последното лихвено и главничното плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Това
обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата
емисия облигации на Емитента, издадено от “Централен депозитар” АД.
Последното лихвено и главничното плащане по Облигациите се извършват заедно на пълния
падеж на емисията, който ще бъде след 10 години, считано от датата на сключване на Облигационния
заем.
Ако горепосочените падежи се падат в неработни дни, плащанията са дължими на първия
следващ работен ден.

Инвеститорите следва да имат предвид, че е възможно срокът на заема да бъде удължен
еднократно, в рамките на максимален срок до 20 години, считано от датата на сключване на
Облигационния заем, по реда и при условията, предвидени по-долу в „Промени в условията на
облигационния заем”. При удължаване на срока на заема (окончателния падеж на емисията) е възможно
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да се промени лихвения процент и/или периодичността и условията на лихвените плащания (вж. по-долу
„Промени в условията на облигационния заем”).
Редът, условията и сроковете за плащането на лихвите и главницата са подробно уредени в
Приложение 27 (П27) – «Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и
разпределение на дивиденти по емисии акции» към Правилника на Централния депозитар. Съгласно
Приложение 27, емитентът изпраща заявление до Централния депозитар преди всяко плащане, в което
посочва идентификационни данни на емисията, дължима сума за една облигация и дата, към която се
определя състава на облигационерите, имащи право да получат плащането (в конкретния случай – 3
работни дни преди датата на падежа на всяко лихвено плащане, съответно 5 работни дни преди пълния
падеж на емисията). Към датата по предходното изречение се определят лицата, имащи право да получат
плащане по облигациите; Централният депозитар изготвя облигационерна книга към тази дата, в която
посочва и изчислената сума за плащане към всеки облигационер, и я предоставя на Емитента. Емитентът
превежда общата дължима сума (с отчислен данък при източника) по сметка на Централния депозитар
най-късно 4 работни дни преди датата на падежа на съответното плащане. Начинът на получаване на
плащането от облигационерите е различен в зависимост от това дали облигациите им се водят по
клиентска подсметка при инвестиционен посредник или по лична сметка на облигационера. В първия
случай, плащането се извършва чрез съответния инвестиционен посредник, като въз основа на книгата на
облигационерите, Централният депозитар изготвя и изпраща на всеки инвестиционен посредник, при
който има открити клиентски подсметки към съответната дата, списък, съдържащ данните на
облигационерите при този ИП с дължима сума за всеки облигационер. Централният депозитар превежда
съответните суми по сметка на съответния инвестиционен посредник на следващия работен ден след
получаване на общата дължима сума от Емитента. Инвестиционните посредници от своя страна, са
длъжни да изплатят сумите на облигационерите – техни клиенти на датата на падежа на съответното
плащане. Плащанията на облигационери, чиито облигации не се водят по клиентска подсметка при
инвестиционен посредник, ще се извършват чрез банка, посочена от Емитента.
Задълженията на Дружеството по изплащане на лихви се погасяват с изтичане на тригодишен
давностен срок, а за задълженията по главницата се прилага общата петгодишна давност.
Кол опция
Емитентът има право да упражни call опция, след изтичане на 3 (три) години от датата на
сключване на облигационния заем, която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната
главница. Опцията може да бъде упражнявана неколкократно след изтичане на срока по предходното
изречение, при следните условия:
1) Емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер за намерението си да упражни
опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера на номинала, който смята да
погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на съобщение в един
централен ежедневник и на интернет страницата на Емитента;
2) Цена на обратно изкупения размер на главницата, определена взависимост от оставащия срок
до първоначално определения падеж на главницата към момента на упражняване на опцията, както
следва:
а) ако остават от 7 до 5 години вкл. до първоначалния падеж на главницата - 101% за 100%
номинал;
б) ако остават по-малко от 5 години, но не по-малко от 3 години до първоначалния падеж на
главницата - 100.50% за 100% номинал;
в) ако остават по-малко от 3 години, но не по-малко от 6 месеца до първоначалния падеж на
главницата – 100.25% за 100% номинал;
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г) ако остават по-малко от 6 месеца до първоначалния падеж на главницата – се заплаща 100% от
номинала.
При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.
Инвеститорите следва да имат предвид, че е възможно срокът на заема да бъде удължен еднократно, в
рамките на максимален срок до 20 години, считано от датата на сключване на Облигационния заем, по
реда и при условията, предвидени по-долу в „Промени в условията на облигационния заем”. В този
случай е възможно да се променят съответно и сроковете и условията за упражняване на кол опцията.
Предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на притежателите на
облигации
В случай на настъпване на събития или обстоятелства, описани в точка “Случаи или събития на
неизпълнение на поети задължения и ангажименти от София Хотел Балкан, водещи до предсрочна
изискуемост на Облигационния Заем”, поради които следва предварително изплащане на част или на
целия заем по инициатива на притежателите на Облигации от настоящата емисия, плащанията по
Облигациите се извършват от страна на София Хотел Балкан чрез “Централен депозитар” АД с банков
превод по предварително посочена от облигационера банкова сметка.
Регистрация за търговия на БФБ. Срокове и условия, на които се подчинява търговията.
След успешно приключване на Предлагането и регистрация на Облигациите в Централния
депозитар и в КФН, Емитентът ще подаде заявление за допускане на емисията Облигации за търговия на
неофициален пазар на Българска Фондова Борса – София АД.
Търговията започва от датата на първия ден за търговия, определен от Съвета на директорите на
„БФБ – София” АД, и се преустановява 5 работни дни преди падежа на емисията. Инвеститорите могат
да се обърнат към всички инвестиционни посредници – членове на „БФБ – София” АД за осъществяване
на сделка с предлаганите ценни книжа.
Срокът за търговия на облигациите не може да се намалява или увеличава.
Няма ограничения за минимален или максимален брой облигации, който може да се закупи от
един инвеститор.
Прехвърляне на Облигации
Прехвърлянето на Облигации има действие от вписването му в Централния Депозитар.
Продажби и покупки на Облигации, приети за търговия на регулиран пазар (в конкретиня случай
на БФБ), могат да бъдат сключени на регулиран пазар (т.е. чрез сделка, сключена на БФБ) или
регистрирани на регулиран пазар (БФБ) чрез инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за
финансов надзор или чрез инвестиционен посредник със седалище в друга държава членка, който е
уведомил Комисията по предвидения в закона ред, че възнамерява да извършва дейност в България чрез
клон или при условията на свободно предоставяне на услуги.
Съгласно разпоредбите на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр.
67 от 17.08.2007 г., в сила от 1.11.2007 г.), при приемане на нареждане инвестиционният посредник
изисква от клиента, съответно от неговия представител, да декларира дали притежава вътрешна
информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако
финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени
финансовите инструменти - предмет на поръчката, се търгуват на регулиран пазар, дали финансовите
инструменти - предмет на поръчка за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция,
в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор, както и дали сделката предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.
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Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът,
съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №38,
декларирано е, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката - предмет на
нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът по
предходното изречение се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента. Инвестиционният
посредник няма право да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите
инструменти (в конкретния случай облигациите от настоящата емисия) - предмет на нареждането за
продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако
върху тях е учреден залог или е наложен запор.
Забраната за изпълнение на нареждане по повод описания по-горе случай по отношение на
заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:
1. приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие
заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените
по Закона за особените залози случаи;
2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.
Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови
инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, или други действащи нормативни
актове.
Съгласно чл. 40 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници, инвестиционният посредник изисква от клиент, който подава нареждане за покупка на
финансови инструменти, да му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни
задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба.
Облигациите могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя
им. Централният депозитар извършва вписване на прехвърлителната сделка в книгата за безналични
облигации на емитента едновременно със заверяване на сметката за безналични облигации на купувача с
придобитите облигации, съответно задължаване на сметката за безналични облигации на продавача с
прехвърлените облигации. Централният депозитар регистрира сделката, сключена на БФБ, в 2-дневен
срок от сключването й (Т+2), ако са налице необходимите облигации и парични средства, и не
съществуват други пречки за това, и актуализира книгата за безналични облигации на емитента, която се
води от него. Централният депозитар издава непрехвърлим документ за регистрация в полза на купувача
на облигациите (депозитарна разписка). Документът за регистрация се предава на новия притежател на
облигациите от обслужващия го инвестиционен посредник.
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (с който се транспонира в българското
законодателство директива 2004/39/ЕИО), сделките с ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран
пазар, могат да бъдат сключвани и извън този пазар - в рамките на многостранна система за търговия,
организирана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, комбинираща насрещните нареждания
на трети лица за покупка и продажба на ценни книжа. Сделки с облигации, допуснати до търговия на
регулиран пазар, могат да бъдат сключвани и извън регулирания пазар или многостранна система за
търговия – директно и пряко между страните. За да се осъществи обаче прехвърлянето на ценните книжа
в Централния депозитар, физическите и/или юридическите лица, страни по сделката, следва да
представят данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като
регистрационен агент. Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ и извършва
необходимите действия за регистрация на сделката в Централния депозитар и нейния сетълмент.
Прехвърлянето на Облигации при дарение или наследяване се извършват по аналогичен ред с
регистрацията на сделката в Централния Депозитар от инвестиционен посредник, действащ като
регистрационен агент. Облигациите могат да бъдат залагани чрез регистрация на особен залог в
Централния Депозитар.
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В случай на особен залог на ценни книжа инвестиционният посредник, при който е открита
клиентската подсметка на безналичните ценни книжа на залогодателя, изпълнява искането на кредитора
за тяхната продажба съгласно предвиденото в договора на инвестиционния посредник със залогодателя и
заложния кредитор и превежда сумата от продажбата на ценните книжа по банковата сметка на
депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози. Извън случая от предходното изречение и при
условията по чл. 35 от Закона за особените залози по писмено искане на съдия-изпълнителя
инвестиционният посредник подава необходимите данни в Централния депозитар за прехвърляне на
ценните книжа на залогодателя от личната му сметка или от клиентската му подсметка при
инвестиционния посредник в клиентска подсметка на заложния кредитор. В случаите на изпълнително
производство и производство по несъстоятелност инвестиционният посредник изпълнява писменото
искане на съдия-изпълнителя, съответно на синдика, за продажба на ценните книжа на длъжника.
Съгласно Правилника на “Българска фондова борса – София” АД сделки с ценни книжа се
извършват само, ако ценните книжа не са блокирани в “Централен депозитар” АД, не е открито
производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на ценните книжа, емитентът не е в
производство по преобразуване, дълговите ценни книжа са с пълни права за получаване на дължимите
лихви и са платими при настъпил падеж. Търгуването на облигациите се прекратява пет дни преди
падежа на плащането за погасяване на облигациите от настоящата емисия.
Промени в условията на Облигационния заем
Промени в условията на облигационния заем (доколкото е допустимо от действащото
законодателство) могат да се извършват от Емитента по изключение и само с предварителното съгласие
на Облигационерите, прието с решение от общото събрание на облигационерите, в съответствие с
изискванията на действащото законодателство относно неговото свикване и провеждане, и съгласно
предвиденото в настоящия Проспект.
По-конкретно Емитентът предвижда следните условия за извършване на промени в параметрите
на Облигационния заем:
Параметри, подлежащи на промяна:
Възможно е срокът на Облигационния заем да бъде еднократно удължен в рамките на
максимален срок до 20 години, считано от датата на сключване на Облигационния заем, като главницата
на заема ще бъде изплатена еднократно при изтичане на съответно удължения срок (на новия падеж).
Във връзка с удължаването на срока на заема (отсрочването на изплащането на главницата) и в
съответствие с преобладаващите пазарни условия към момента на вземане на решението за промяна, е
възможно да бъдат извършени следните допълнителни промени в параметрите на емисията: да се
промени лихвеният процент по заема и/или периодичността и условията на лихвените плащания (в
рамките на предвиденото в правилника на БФБ за допускане до търговия на лихвоносни инструменти),
както и сроковете и условията за упражняване на кол опцията от емитента.
Предпоставки и условия за извършване на промени:
Промяна в горепосочените условия (параметри) на настоящата емисия Облигации може да се
извърши само въз основа на решения на компетентните за това органи, приети преди или на датата на
първоначално определения падеж на настоящата емисия, по реда и при условията, посочени по-долу и в
съответствие с действащото към момента на приемането им законодателство и Устав на Емитента, и при
настъпване след датата на сключване на Облигационния заем на някое от следните условия, при което
може да се направи обоснован извод, че промяната е в интерес на Емитента и на облигационерите:
- възникване или задълбочаване на икономическа или финансова криза, която засяга
неблагоприятно всички стопански субекти в страната или стопанските субекти, опериращи в сектора, в
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който Емитентът (съответно основните дъщерни дружества на Емитента) извършва основната си
дейност;
- настъпване на съществена негативна промяна в паричните потоци или друг основен
финансов показател на Емитента;
- изплащането на главницата по заема на първоначално определения падеж ще доведе до
съществени финансови затруднения за Емитента или той няма да бъде в състояние да изпълни
задължението си по заема или инвестиционната си програма, което ще доведе до съществени вреди или
пропуснати ползи.
Независимо от това кое от горепосочените условия е налице, следва да може да се направи
обосновано заключение, че удължаването на срока (отсрочването на изплащането на главницата) ще
позволи на Емитента да преодолее затрудненията, съответно да изпълни инвестиционната си програма, и
да изплати в пълен размер главницата на новия окончателен падеж на емисията, както и да изпълнява в
срок задълженията си за лихвени плащания и останалите ангажименти по Облигационния заем, съгласно
настоящия Проспект.
Емитентът ще разкрие незабавно детайлна информация относно извършените промени в
сроковете и условията на Облигационния заем, и начина, по който те засягат правата на
Облигационерите, по реда и при условията на чл. 100с ЗППЦК, като оповести информация за това пред
КФН и обществеността чрез публикация в специализираната информационна агенция, която използва за
разкриване на регулирана информация, на Интернет страницата си и по всякакви други подходящи
начини. Емитентът ще извърши и необходимите уведомления и последващи регистрации в Централния
депозитар, КФН и БФБ във връзка с промяната в условията на Облигационния заем.
Компетентен орган; кворум и мнозинство за приемане на решение:
Промени в параметрите на Облигационния заем могат да се извършват само:
a.

с предварителното съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата
емисия при спазване на правилата за кворум и мнозинство, определени в настоящия
Проспект, а именно кворум от най-малко ½ от емисията Облигации и мнозинство от
поне 50% плюс една от представените Облигации (вж. и по-горе Общо събрание на
облигационерите – Кворум и мнозинство за приемане на решения);

b.

по решение на Общото събрание на акционерите на Емитента (което е
компетентният дружествен орган, приел решение за издаване на настоящата емисия
Облигации), при спазване на правилата за кворум и мнозинство, определени в
Устава на Емитента към момента на приемане на съответното решение от общото
събрание на акционерите. Съгласно разпоредбите на Устава (в редакцията, приета
на Общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г.), за приемане на решение за
промяна в условията на Облигационния заем ще е необходим кворум от повече от
половината от капитала на Емитента и обикновено мнозинство от представените
акции.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Развитие на българския капиталов пазар
В последното десетилетие голяма част от усилията в областта на българските капиталови пазари
бяха концентрирани върху развитието и укрепването на законовата рамка, инфраструктурата за търговия
и регулативните институции.
През 1995 година в България действаха повече от 20 фондови борси. Те обаче бяха нерегулирани
и липсваше ефективен надзор над търговията с вътрешна информация. През юли 1995 година
парламентът прие Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, а през
януари 1996 година правителството назначи членовете на Комисията по ценните книжа и фондовите
борси.
Развитието на българските капиталови пазари в периода от 1996 година до 1999 година показа
нуждата от разширяване на обхвата и дълбочината на регулацията. През декември 1999 година
българският парламент прие Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който влезе в сила през
февруари 2000 година. Прокламираната в Закона за публичното предлагане на ценни книжа цел е
осигуряване защита на инвеститорите, развиване на стабилен, прозрачен и ефективен капиталов пазар и
осигуряване на еднакъв достъп и равно третиране за всички участници. След приемането на ЗППЦК
Комисията по ценните книжа и фондовите борси беше преименувана на Държавна комисия по ценните
книжа. През юни 2002 година бяха приети нови законови правила относно корпоративното управление,
въвеждане на изискване за одобрение от акционерите на значителни сделки, задълженията на
директорите и разкриването на информация от публичните дружества.
През последните няколко години в процеса на присъединяване към Европейския съюз,
българският парламент и българският регулатор на пазара на ценни книжа развиха значителна дейност по
хармонизиране на българското законодателство в сферата на капиталовите пазари с директивите на
Европейския съюз относно пазарните злоупотреби, проспектите и разкриването на информация,
инвестиционните услуги, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(UCITS) и други директиви за капиталовия пазар. Измененията на ЗППЦК през май 2005 година бяха
важна стъпка в тази насока. От 1 януари 2007 година влязоха в сила изменения на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа с цел въвеждане на разпоредбите на Директива 85/611/ЕИО на Съвета
относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа; Директива 97/9/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите; Директива
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува,
когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търговия, и относно
изменение на Директива 2001/34/ЕО; а от 3 юли 2007 година и разпоредбите на Директива 2004/109/ЕО
на Европейския парламент и Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение
на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и
изменение на Директива 2001/34/ЕО, и на Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета
относно търговите предлагания.
През 2007 година усилията за хармонизиране на българското законодателство с европейското
продължиха и с приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти, с който се въвеждат
разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на
финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива
2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета;
Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и
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на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от
инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, и на
Директива 2006/49/EО на Европейския парламент и на Съвета относно капиталовата адекватност на
инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена).
В края на 2002 година беше създадена Комисията за Финансов Надзор, поемайки регулаторните
функции на Държавната комисия по ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Агенцията за
осигурителен надзор. Законодателството, въвеждащо тази промяна, влезе в сила на 1 март 2003 година,
като членовете на Комисията за финансов надзор бяха назначени от българския парламент
непосредствено след това.
Комисията за Финансов Надзор е независим държавен орган, който първоначално включваше
седем членове. С промените в Закона за Комисията за Финансов Надзор, влезли в сила през юни 2010
година съставът на Комисията за финансов надзор беше намален на петима членове, с мандат от 6
години. В съответствие с последните нормативни промени, Комисията се състои от председател, трима
заместници, отговарящи за трите основни сфери на надзор (капиталови пазари, застрахователен пазар и
дейности по социално осигуряване), и един член със спомагателни функции, отговарящ и за защита
интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Председателят на Комисията се избира
от българския парламент, а останалите членове – от парламента, по предложение на председателя на
Комисията.
КФН регулира публичното предлагане на и търговията с ценни книжа, регулираните пазари на
ценни книжа, инвестиционните посредници, Централния Депозитар, инвестиционните и управляващите
дружества, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Съгласно ЗППЦК, КФН трябва да
одобри всяко публично предлагане на ценни книжа. След одобрението на КФН, съветът на директорите
на Българска Фондова Борса приема за търговия ценните книжа.
Комисията за Финансов Надзор упражнява контрол върху допуснатите до търговия дружества,
издава и отнема лицензи, дава потвърждения и одобрения, извършва проверки на дейността на
инвестиционните посредници и банките в качеството им на инвестиционни посредници и банки
депозитари, и обменя информация с Българската народна банка, други държавни институции и органи и
неправителствени организации, имащи отношение към пазара на ценни книжа.
Преди 1 март 2003 година Държавната комисия по ценните книжа беше член на
Международната организация на комисиите по ценните книжа (IOSCO). Членството премина върху КФН
на 1 март 2003 година.
Българска Фондова Борса
Търговията с акции на публични дружества и с дългови ценни книжа се извършва на
Българската фондова борса, която към момента е единственият регулиран пазар на ценни книжа в
България.
Българската фондова борса беше създадена при сливането на най-големите фондови борси в
България и беше лицензирана през октомври 1997 г. Българското правителство притежава контрол върху
Българската фондова борса чрез притежавания мажоритарен пакет акции. Членове на Борсата могат да
бъдат лицензирани инвестиционни посредници или банки, притежаващи право да извършват
инвестиционни услуги и дейности. От началото на 2011 г. отпадна изискването за минимално
притежавани акции от капитала на Борсата като условие за членство.
Въпреки значителното увеличение на капитализацията и ликвидността през последните години,
Българската фондова борса все още е сравнително по-малка и не е толкова ликвидна, в сравнение с
повечето европейски фондови борси. В последните години Българската фондова борса положи усилия да
осигури по-голяма прозрачност и равнопоставеност на всички участници, информация за пазарните цени,
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възможност за дистанционно подаване на поръчки, Т+2 период на сетълмент и изисквания за разкриване
и разпространяване на информация.
По данни на БФБ към края на 2010 г. на различните сегменти са регистрирани за търговия
следните броеве емисии ценни книжа:
Официален пазар на Акции, сегмент “A”

4

Официален пазар на Акции, сегмент “B”

19

Неофициален пазар на акции, сегмент “A”

69

Неофициален пазар на акции, сегмент “B”

238

Пазар на дружества със специална инвестиционна цел

67

Пазар на колективни инвестиционни схеми

58

Официален пазар на облигации

1

Неофициален пазар на облигации

69

Пазар на компенсаторни инструменти

3

Пазар на права

0

ОБЩО:

528

Освен български дялови ценни книжа, на Българската фондова борса могат да бъдат търгувани
разнообразни финансови инструменти, включително корпоративни, правителствени, общински и
ипотечни облигации, както и чуждестранни ценни книжа посредством т.нар. “Български депозитарни
разписки”. В допълнение, от 2002 г. на Българската фондова борса се търгуват и “компенсаторни
инструменти”, особен вид ценни книжа, издадени от различни публични органи в полза на лица, на които
след 1990 г. не бяха възстановени активи, национализирани по време на комунистическия режим. Към
датата на настоящият документ на БФБ се търгуват 3 емисии компенсаторни инструменти - Жилищни
компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ, Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и
ЗВСВГЗГФ и Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ.
През 2007 и 2008 г. бе проявен значителен интерес от няколко чуждестранни фондови борси
относно придобиването на дела, притежаван от държавата в Българската фондова борса, или в
установяването на сътрудничество с Българската фондова борса. Някои от тях, включително
скандинавският оператор ОМХ, Немската борса, Италианската борса, Варшавската фондова борса,
Атинската фондова борса и Виенската фондова борса, официално оповестиха, че ще бъдат потенциални
участници, ако правителството вземе решение за започване на процедура по приватизация на
държавното участие. Същевременно, Българската фондова борса вече е сключила споразумения за
сътрудничество с фондовите борси на Виена, Атина, Истанбул, Скопие, Букурещ и Загреб. Българската
фондова борса също така редовно участва в специализирани форуми, организирани от Федерацията на
евро-азиатските фондови борси и Федерацията на европейските фондови борси.
В следващата таблица са представени данни за пазарната капитализация на дружествата,
търгувани на БФБ към края на последните 2 години:
Пазар
Официален пазар на акции сегмент "A"
Официален пазар на акции сегмент "B"
Неофициален пазар на акции сегмент "A"
Неофициален пазар на акции сегмент "B"

30.12.2010
171 171 221
3 308 132 794
4 008 241 979
1 854 493 780

Пазар на дружества със специална инвестиционна цел
Общо:
Източник: БФБ
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28.12.2009
194 895 722
3 445 620 987
5 117 855 296
1 428 172 868

Изменение
-12,17%
-3,99%
-21,68%
29,85%

1 412 061 913

1 608 995 691

-12,24%

10 754 101 686

11 795 540 564

-8,83%

Общият оборот на БФБ за 2007 г. бе 9 640,57 млн. лева, от които 8 310,80 реализирани на
регулиран пазар и 1 329,77 извън регулиран пазар. Общият оборот, реализиран на БФБ през 2008 г.
възлиза на 2 903,93 млн. лева, от които 2 129,13 на регулиран пазар и 774,80 извън регулиран пазар.
Общият оборот, реализиран на БФБ през 2009 г. възлиза на 1 551,9 млн.лева, от които 868 млн.лева на
регулиран пазар и 683,9 млн. лева извън регулиран пазар.
В следващата таблица са представени данни за оборота и броя сделки, реализирани на регулиран
пазар на БФБ през 2010 г.:
Пазар

Брой сделки
45 299
3 767
771
5 930
41 846
10
6 496
78
4 411

Неофициален пазар на акции сегмент "A"
Неофициален пазар на акции сегмент "B"
Неофициален пазар на облигации
Официален пазар на акции сегмент "A"
Официален пазар на акции сегмент "B"
Официален пазар на облигации
Пазар на дружества със специална инвестиционна цел
Пазар на колективни инвестиционни схеми
Пазар на компенсаторни инструменти
Пазар на права
Общо:

Общи стойности
Оборот (лв.)
173 247 652
173 589 306
121 090 043
18 169 986
127 171 008
3 213 030
57 435 177
1 257 390
7 046 247

Брой лотове
67 552 370
19 377 279
62 260
11 901 373
35 157 925
3 127
66 889 034
1 139 692
39 759 275

1 130

721 743

37 944 370

109 738

682 941 581

279 786 705

Източник: БФБ

В следващата таблица са представени данни за извънборсовите сделки, оповестени на БФБ през
2010 г.:
Общи стойности

Пазар
Неофициален пазар на акции сегмент "A"
Неофициален пазар на акции сегмент "B"
Неофициален пазар на облигации
Официален пазар на акции сегмент "A"
Официален пазар на акции сегмент "B"
Официален пазар на облигации
Пазар на дружества със специална инвестиционна цел
Пазар на колективни инвестиционни схеми
Пазар на компенсаторни инструменти
Пазар на права
Общо:

Брой сделки
1 033
163
29
116
795
0
318
31
41
49

Оборот (лв.)
114 473 502
36 583 190
7 646 417
920 438
48 454 133
0
26 102 772
2 746 310
384 228
17 280

Брой лотове
111 102 655
22 064 255
7 717
731 597
22 631 553
0
44 951 931
386 730
2 275 107
5 365 377

2 575

237 328 271

209 516 922

Източник: БФБ

Видове пазари организирани от БФБ
Както е посочено и по-горе, пазарите, организирани от Българската фондова борса, са както
следва:
1) Официален пазар на акции;
2) Официален пазар на облигации;
3) Неофициален пазар на акции;
4) Неофициален пазар на облигации;
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5) Пазар на дружества със специална инвестиционна цел;
6) Пазар на компенсаторни инструменти;
7) Пазар на колективни инвестиционни схеми;
8) Пазар на права;
9) Първичен пазар;
10) Приватизационен пазар;
11) Пазар на структурирани продукти.
Официален пазар и Неофициален пазар на акции
Обща информация
Ценни книжа от една емисия могат да бъдат търгувани на Официалния пазар или на
Неофициалния пазар на Българската Фондова Борса, но не на двата пазара едновременно.
Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, всички търгувани на Българска
фондова борса ценни книжа трябва да са безналични или да са обездвижени по съответния ред и да са
регистрирани в депозитарна институция, като за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или
условия. Освен това, правилникът за дейността на Българска Фондова Борса изисква по отношение на
емитента на ценните книжа да не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и
същият да не е в процес на преобразуване. Емитентът на ценните книжа трябва да отговаря и на всички
изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Допускане до търговия на Официален пазар
Правилникът за дейността на Българска Фондова Борса предвижда различни критерии за
допускане на емисии ценни книжа до пазарите, организирани от Борсата, в зависимост от това дали
допускането на ценните книжа се иска за Сегмент “А” или Сегмент “В” на Официалния пазар.
Сегмент “А” на Официалния пазар
За да бъдат приети за търговия на Сегмент “А” на Официалния пазар, емисиите акции трябва да
отговарят на следните критерии:
– акциите трябва да са били допуснати до търговия на Сегмент “В” на Официалния пазар наймалко за една година или на Неофициалния пазар най-малко за две години;
– емитентът на акциите трябва да има най-малко пет завършени финансови години, като в поне
три от последните пет финансови години е реализирал печалба;
– поне 25% от емисията акции да се притежават от миноритарни акционери или общата
стойност на акциите, притежавани от такива акционери, да е най-малко 20 млн. лв.;
– средномесечният оборот с емисията на борсата през последните шест месеца да е не по-малко
от 1 000 000 лв.;
– средномесечният брой сделки с емисията на Борсата през последните шест месеца да е не помалко от 500 сделки;
– емитентът на акциите да се е задължил да извършва дейността си в съответствие с
Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Българска фондова борса;
– емитентът на акциите да не се намира в производство по ликвидация или обявяване в
несъстоятелност.
Сегмент “В” на Официалния пазар
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За да бъдат приети за търговия на Сегмент “В” на Официалния пазар, емисиите акции трябва да
отговарят на следните критерии:
– акциите трябва да са били допуснати до търговия на Неофициалния пазар най-малко за
период от една година;
– емитентът на акциите трябва да има най-малко пет завършени финансови години, като в поне
две от последните пет финансови години е реализирал печалба;
– поне 25% от емисията акции да се притежава от миноритарни акционери или общата
стойност на акциите, притежавани от такива акционери, е най-малко 5 млн. лв.;
– средномесечният оборот с емисията на борсата през последните шест месеца да е не по-малко
от 500 000 лв.;
– средномесечният брой сделки с емисията на Борсата през последните шест месеца да е не помалко от 200 сделки;
– емитентът на акциите да се е задължил да прилага принципите на корпоративно управление,
залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Българската фондова борса;
– емитентът на акциите да не се намира в производство по ликвидация или обявяване в
несъстоятелност.
Допускане до търговия на Неофициален пазар
До търговия на Сегмент “А” на Неофициалния пазар се допускат всички акции, които не
отговарят на един, няколко или всички от посочените по-горе количествени или качествени критерии за
допускане до търговия на някой от сегментите на Официалния пазар.
Сегмент “В” на Неофициалния пазар е предвиден за акции, за които за последните шест месеца
средномесечният оборот от сключените на борсата сделки е по-малък от 4 000 лв. или средномесечният
брой на сключените на борсата сделки е под 5.
Когато дадена емисия акции не отговаря на изискванията за допускане до търговия на
съответния пазар, съветът на директорите на Българската Фондова Борса поставя тази емисия под
наблюдение за срок от три месеца. Ако след изтичането на този срок емисията продължава да не
отговаря на съответните изисквания за допускане до търговия, съветът на директорите на Борсата взема
решение за преместване на емисията на друг пазар или сегмент, респективно за прекратяване на
регистрацията й, ако тя не отговаря на изискванията за регистрация на нито един пазар или сегмент.
Официален и Неофициален пазар на облигации
Критерии за допускане до търговия на Официалния пазар на облигации
До търговия на Официален пазар на облигации могат да бъдат допуснати емисии, които
отговарят на следните количествени критерии:
– до падежа им остава не по-малко от една година или емисията не е ограничена със срок;
– неамортизираната стойност на главницата към момента на подаване на заявлението е не помалка от равностойността на 5 000 000 лв.;
– броят облигации в емисията към момента на подаване на заявлението е минимум 5 000;
– емитентът на емисията не се намира в открито производство по обявяване в ликвидация или
несъстоятелност.
Критерии за допускане до търговия на Неофициалния пазар на облигации
До търговия на Неофициален пазар на облигации могат да бъдат допуснати емисии, които
отговарят на следните количествени критерии:
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– до падежа им остава не по-малко от една година;
– неамортизираната стойност на главницата към момента на подаване на заявлението е не помалка от равностойността на 1 000 000 лв.
Други пазари
Пазар на дружества със специална инвестиционна цел
До търговия на “Пазар на дружества със специална инвестиционна цел” могат да бъдат
допуснати само емисии акции на дружества със специална инвестиционна цел по смисъла на ЗДСИЦ,
като същите не могат да бъдат допуснати до търговия на друг пазарен сегмент.
Пазар на компенсаторни инструменти
На “Пазара на компенсаторни инструменти” се допускат до търговия единствено
компенсаторни инструменти, отговарящи на изискванията на ЗСКИ. Допускането се извършва служебно
от Българска фондова борса.
Пазар на колективни инвестиционни схеми
На “Пазара на колективни инвестиционни схеми” се допускат до търговия единствено емисии
финансови инструменти, издадени от инвестиционни дружества, договорни фондове и дялови тръстове.
Финансови инструменти, издадени от колективни инвестиционни схеми не могат да бъдат допуснати до
друг пазар или пазарен сегмент.
Пазар на права
До търговия на “Пазара на права” се допускат единствено права от увеличението на капитала
на публични дружества, при положение че съответната емисия акции е допусната до търговия на
Българска фондова борса, както и на дружества със специална инвестиционна цел, включително и при
първоначалното им увеличение на капитала.
Първичен пазар
До “Първичен пазар” се допускат емисии финансови инструменти, които се предлагат за
записване от техния емитент или упълномощен инвестиционен посредник, извън случаите на поемане.
До “Първичен пазар” не могат да бъдат допуснати акциите от първоначалното увеличаване на капитала
на дружества със специална инвестиционна цел.
Пазар на структурирани продукти
До “Пазар на структурирани продукти” се допускат варанти, сертификати, както и всякакви
финансови инструменти, базирани върху един или повече други финансови инструменти, лихвени
проценти, индекси и т.н., сделките с които могат да бъдат приключени посредством доставка срещу
парично плащане.
Борсова търговия
Търговска система
Търговията на Българска Фондова Борса се осъществява чрез търговската платформа на Дойче
Бьорзе – Xetra®.
На 30 октомври 2007 година БФБ подписа договор за нова система за търговия, Xetra®. В
договора се предвижда немската борса да организира търговията и да поеме техническия контрол върху
нея. Системата Xetra® е разработена за Франкфуртската фондова борса през 1997 година и достъп до нея
имат потребители от 19 страни. Новата търговска система заработи в средата на юни 2008 година.
Решението на Българска Фондова Борса за внедряването на Xetra® се основава на осъзнатата
необходимост от интернационализация и интеграция с водещи капиталови пазари. Това означава, от една
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страна, че всички технически изисквания ще са налице, така че настоящите участници в търговията
посредством Xetra® да имат директен достъп до българския пазар. От друга страна, българските
участници, на принципа на единната входна точка и при спазване на изискванията за членство, ще имат
възможност да търгуват с над 17 000 финансови инструменти, листвани на Xetra®.
Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и
интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от
ноември 1999 година, а Ирландската фондова борса – от юни 2000 година. В допълнение, търговията на
пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са
изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в
Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra® като основен елемент за бъдещата си
търговска система.
Пазарният модел на Xetra® включва 2 основни форми на търговия – аукцион и непрекъсната
търговия. В допълнение Xetra® предлага функционалности за първично публично предлагане (IPO) и за
оповестяване на сделки, сключени извън регулиран пазар (OTC).
Времетраенето на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както и
от пазара, на който е регистриран. Нисколиквидните инструменти, регистрирани за търговия, се търгуват
единствено посредством два изрично насрочени аукциона, докато всички останали инструменти се
търгуват непрекъснато в комбинация с един междинен аукцион.
Всяка сделка, сключена на борсата, се приключва при спазването на принципа “доставка срещу
плащане”, тоест прехвърлянето на финансовите инструменти е едновременно и взаимосвързано с
плащането по нея. Тези действия се извършват от Централния Депозитар само по безкасов начин.
Таксите за търговия се заплащат на БФБ от всяка страна по сделката и се определят като
процент от стойността на съответната сделка.
Поръчки
Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, се осъществяват въз основа
на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркетмейкърите. Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи или продаде дадено
количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при определени допълнителни
параметри.
Основни видове поръчки
Пазарни – поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови инструменти
по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им в търговската система на борсата;
Лимитирани – поръчки за покупка или продажба на определено количество финансови
инструменти при посочена пределна цена;
Пазарни към лимитирани – пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената на най-добрата
насрещна лимитирана поръчка. Ако към момента на въвеждането такава не съществува или са активни
единствено насрещни пазарни поръчки, поръчката от тип “пазарна към лимитирана” се отхвърля от
системата.
Допълнителни видове поръчки
Стоп-поръчки, които биват:
1) пазарни стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в системата като пазарни поръчки,
когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки “купува” заложената стоп цена,
респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки “продава”;
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2) лимитирани стоп-поръчки, които автоматично се въвеждат в системата като лимитирани
поръчки, когато текущата пазарна цена достигне или надхвърли при стоп поръчки “купува” заложената
стоп цена, респективно достигне или спадне под нея при стоп поръчки “продава”.
“Айсберг” поръчки – лимитирани поръчки с валидност за деня, които се характеризират с общ
обем и с върхов (пиков) обем и при които във всеки един момент в системата е видима само остатъчната
част от върховия обем.
При въвеждане на поръчка в търговската система, на нея служебно се присвоява приоритет и
уникален номер. Приоритетите на въведените поръчки на борсата са както следва: 1. първи приоритет –
цена; 2. втори приоритет – време на въвеждане, при еднакви цени на съответните поръчки. Приоритетът
“цена” означава предимство на: 1. поръчките за покупка, съдържащи по-висока цена спрямо тези с пониска, съответно поръчките за продажба, съдържащи по-ниска цена спрямо тези с по-висока; 2.
пазарните поръчки пред лимитираните. Приоритетът “време на въвеждане” означава предимство на порано въведените поръчки, ако те имат еднакви цени. За пазарните поръчки важи единствено приоритетът
“време на въвеждане”.
Системата COBOS
Българска фондова борса притежава правото на интелектуална собственост върху Интернет
базирано приложение за осигуряване на оторизиран и защитен достъп в реално време до системата за
търговия на Борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсови членове
след тяхното потвърждение от борсови посредници, позната като Client Order-Book Online System
(“COBOS”). Поръчките за сделки с ценни книжа се предават на системата за търговия чрез COBOS след
изискуемата оторизация и са идентични на всички други поръчки. Използването на COBOS е ограничено
до брокерите на инвестиционните посредници, техните клиенти и администраторите на COBOS.
Сетълмент
Сделките, сключени на Българска фондова борса, се считат за приключени, след като ценните
книжа бъдат прехвърлени и плащанията бъдат осъществени. Това се удостоверява с документ, издаден от
Централния депозитар.
Сделките се приключват на брутна база. От юни 2003 година, когато беше въведена
Междубанковата система за брутен сетълмент в реално време (известна като “РИНГС”), сетълмент
цикълът се извършва на база Т+2, като се прилага принципа “доставка срещу плащане” (DVP), което
означава, че прехвърлянето на ценните книжа става едновременно с плащането. Като част от Правилата
за управление на риска на Българска Фондова Борса към нея функционира Гаранционен фонд като
средство за управление на риска във връзка с приключването на борсовите сделки. Фондът гарантира
навременното приключване на сделките с финансови инструменти, сключени на Борсата, независимо от
стойността им, с изключение на кръстосаните сделки и сделките с облигации и не гарантира
приключването на сделки, сключени извън пазарите на Борсата, независимо дали за тях е оповестена
информация. Източниците за набиране на средства във фонда са първоначалните и месечните вноски на
борсовите членове и доходите от инвестиране на набраните във фонда средства. Всеки член на Българска
Фондова Борса е задължен да направи встъпително плащане от 1000 лв. (около 511 евро) и месечни
плащания от 0,005% от общата стойност на сделките, сключени от него през предходния календарен
месец (без да се вземат предвид кръстосаните сделки и сделките с облигации). Когато общият размер на
активите на фонда надхвърли 0,5% от общата стойност на всички сделки, сключени на Българската
фондова борса през последните дванадесет месеца (без да се вземат предвид кръстосаните сделки и
сделките с облигации), внасянето на вноските се прекратява, а при спадане под този праг борсовите
членове възобновяват вноските си считано от следващия календарен месец.
Индекси
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Първият официален индекс за Българска Фондова Борса е SOFIX. SOFIX беше създаден на 20
октомври 2000 година с първоначална индексна стойност 100. Дневната стойност на SOFIX се изчислява,
като неговата базисна стойност се умножи по отношението на сумата на пазарните капитализации на
всички емисии в индексния портфейл към момента на изчисляване, коригирани с делителя, тегловия
коефициент и с процента, притежаван от миноритарните акционери във всяко дружество (фрий флоут),
разделена на сумата на коригираните с тегловия коефициент и процента, притежаван от миноритарни
акционери, пазарни капитализации към базисния момент, и умножена с коригиращия факт (при промяна
в базата на индекса). Пазарната капитализация на дружество за целите на изчисляване на индекса към
даден момент е произведението от броя акции в емисията и цената на последна сделка към момента на
изчисляването, като пазарната капитализация на никое дружество в индексния портфейл не може да
надхвърля 15% от общата капитализация на SOFIX.
Индексът SOFIX включва само най-ликвидните дружества на пазара на Българска фондова
борса. За да бъде включено дружество в индекса, то трябва да отговаря на определени избирателни
изисквания, а именно: (а) неговите акции да са били търгувани на пазар, организиран от Борсата наймалко три месеца; (б) пазарната капитализация на всяка емисия да бъде най-малко 50 млн. лв. (25 млн.
лв. считано от 23.09.2009 година); (в) дружеството да има най-малко 500 акционери; (г) поне 10% от
капитала на дружеството да бъде притежаван от миноритарните акционери; (д) стойността, търгувана с
всяка емисия през последните 12 месеца, да надхвърля 5 млн. лв. (2,5 млн. лв. считано от 23.09.2009
година) и (е) броят на сделките с всяка емисия през последните 12 месеца да надхвърля 1000.
Минималният брой на дружествата в портфейла на SOFIX е 5, като към датата на този Проспект е
композиран от 20. Решения за промяна в базата на индекса се вземат два пъти годишно, а за промяна на
тегловите и фрий флоут коефициентите – четири пъти годишно. През 2006 година SOFIX нарасна
значително – с около 48%, от 825,53 на последния борсов ден от 2005 година до 1 224,12 на 22 декември
2006 година. Същата тенденция се запази и през 2007 година – 1767,88 за последната търговска сесия за
годината. В края на 2008 година SOFIX бе на ниво от 358,66 пункта. През първото шестмесечие на 2009
година SOFIX регистрира спад от 0,54%, като завърши периода при 356,73 пункта. Към 31 декември 2009
година SOFIX бе на ниво от 427,27 пункта, като регистрира ръст от 19,13% спрямо 31 декември 2008
година. В края на 2010 г. SOFIX бе на ниво от 362,35 пункта, като се отчита спад с 15.19% спрямо края
на 2009 г.
На 1 февруари 2005 година бе създаден втори индекс на Българска Фондова Борса, наречен
BG40. Неговата начална стойност също е 100 базисни точки. Индексът обхваща акциите на 40-те
дружества, търгувани най-често през предходните шест месеца. За разлика от SOFIX, BG40 е ценовопретеглен индекс и емисиите включени в него трябва да са се търгували на пазар организиран от Борсата
не по-малко от три месеца преди включването им в базата на индекса, решения за промяна на която се
вземат два пъти годишно. През 2006 година BG40 нарасна с 50%, от 133,42 в края на декември 2005
година до 199,88 в последния борсов ден на 2006 година. През 2007 година. индексът нарасна със 159%
до 518,06. Към края на 2008 година BG40 бе на ниво от 107,81 пункта, а за първото шестмесечие на 2009
година отбеляза намаление от 6.43% и завърши шестмесечието на 2009 година при 100.88 пункта. Към
края на 2009 година BG40 бе на ниво 117,16 пункта, като отбеляза ръст с 8,67% спрямо 31 декември на
предходната година. В края на 2010 г. BG40 бе на ниво от 114,70 пункта, като е налице спад с 2,10 %
спрямо края на предходната година.
През септември 2007 година Борсата стартира два нови индекса. Първият, BG TR30, е базиран
на промяната на цените на акциите, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно
тегло, а вторият – BG REIT, е секторен индекс, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрийфлоута и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на
недвижими имоти или земя. Началната стойност на BG TR30 беше 1 000 базисни точки, а на BG REIT –
100 базисни точки. Стойността на BG TR30 в края на 2007 година бе 1 097,48, в края на 2008 година – със
75,14% по-ниско на 272,82 пункта. Стойностите на BG REIT за същите периоди бяха съответно 103,24 и
48,53 пункта. През първите 6 месеца на 2009 година BG TR30 отчете спад от 2.12%, а BG REIT
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регистрира намаление от 15.54%. Към 31.12.2009 година BG TR30 бе на ниво от 334,84 пункта, като
отбеляза ръст с 22,73% спрямо 31.12.2008 година, а BG REIT отбеляза лек спад с 1,07% и бе на ниво от
48,01 пункта. Към края на 2010 г. BG TR30 и BG REIT бяха на нива от 303,51 и съответно 43,35, като и
при двата индекса се отчита спад с малко повече от 9% спрямо края на предходната година (с 9,36% за
BG TR30 и с 9,71% за BG REIT).

Спиране и прекратяване на борсовата търговия
Борсовата търговия с определени финансови инструменти може да бъде спряна от КФН за срок
до 10 работни дни или окончателно (в съответствие с разпоредбите на чл. 100ю, ал. 1, т. 5 и 6 ЗППЦК, чл.
118, ал. 1, т. 4 и 9 от Закона за пазарите за финансови инструменти и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти), ако КФН има достатъчно основания да смята, че са
налице нарушения на нормативните актове, относими към борсовата търговия (например свързани с
разкриването на информация от емитента), както и с цел предотвратяване или преустановяване на
закононарушения, възпрепятстване упражняването на контролната дейност на КФН или в други случаи,
когато интересите на инвеститорите са застрашени. Търговията с финансови инструменти може да бъде
спряна и от БФБ при определени нарушения и други обстоятелства, предвидени в борсовия правилник,
ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране на
пазара (чл. 91, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти; глава втора от част ІІІ във вр. с чл.
65 и чл. 66 от част ІV от правилника на БФБ).
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Валутно законодателство в България
Валутният закон от 1999 година (последно изменен през март 2009 г.) установи законовия
режим за сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и
плащания и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. Регламент (ЕО) 1889/2005 година
на Европейския парламент и на Съвета за контрола на паричните средства, които се въвеждат в
Общността или я напускат се прилага по отношение износа и вноса на пари в наличност. Изложеното подолу обсъжда тези аспекти на законовия режим, които са относими към чуждестранни лица, които
инвестират в акции.
Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 година (въведени и с Наредба № 10 от 2003
година на Министъра на финансите за износа и вноса на парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния
закон), местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят парични средства на
стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута свободно, без писмено деклариране
пред митническите органи. Местни и чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят парични
средства на стойност 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в левове или друга валута, след
деклариране пред митническите органи на собственика на паричните средства и получателя, за когото те
са предназначени, на тяхната стойност и вид, на произхода и предназначението им, както и на
транспортното средство и маршрута.
Освен това лица, изнасящи в брой суми над 25 хил. лв. или техния еквивалент в чуждестранна
валута, трябва да представят удостоверение, издадено от Националната агенция по приходите,
удостоверяващо, че лицето няма просрочени данъчни задължения. Такава декларация не е необходимо да
се прави от чуждестранни лица, които изнасят в брой суми, не надхвърлящи размера на внесени в брой
суми, които са били декларирани пред българските митнически власти при последното влизане в
България.
Чуждестранен гражданин или дружество, прехвърлящо доход, надхвърлящ 25 000 лв. или
левовата равностойност в чуждестранна валута, ще трябва да декларира пред банката, осъществяваща
трансфера, основанието за това и да предостави на банката определени сведения и документи, вкл.
документ, удостоверяващ необходимостта от плащането към чужбина.
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ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Обща информация
Информацията, изложена в тази част относно определени данъчни аспекти, свързани с
Облигациите и определени данъци, които се дължат в Република България, е приложима по отношение
на притежателите на Облигации, в това число местни и чуждестранни лица за данъчни цели.
Местни юридически лица са юридическите лица и неперсонифицираните дружества,
регистрирани в Република България, както и европейските акционерни дружества (Societas Europaea),
учредени съгласно Регламент (EO) № 2157/2001 г. и европейските кооперации (European Cooperative
Society), учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 г., чието седалище е в България и които са
вписани в български регистър.
Местни физически лица са физическите лица, без оглед на гражданството, чиито постоянен
адрес е в Република България или които пребивават в Република България повече от 183 дни през всеки
12-месечен период. Местни са също лицата, чийто център на жизнени интереси (който се определя от
семейството, собствеността, мястото на осъществяване на трудова, професионална или стопанска
дейност или мястото, от което лицето управлява собствеността си) се намира в Република България,
както и лица, изпратени в чужбина от Българската държава, нейни органи и/или организации, български
предприятия и членовете на техните семейства.
Местните юридически и физически лица са общо наричани по-долу “Български притежатели”.
Чуждестранни лица (юридически и физически) са лицата, които не отговарят на горните
дефиниции. Тези лица са общо наричани по-долу “Чуждестранни притежатели”.
Настоящото изложение не е изчерпателно и има за цел единствено да послужи като общи
насоки, поради което не следва да се счита за правен или данъчен съвет към който и да е притежател
на Облигации. София Хотел Балкан АД настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори да се
консултират с данъчни и правни консултанти за относимите към тях данъчни последици, включително
относно данъчното облагане в България на доходите, свързани с Облигациите, и данъчният режим на
придобиването, собствеността и разпореждането с Облигации.
Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба към датата
на издаване на този Проспект и София Хотел Балкан АД не носи отговорност за последващи промени в
законодателството и нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от Облигации.
Данъци за доходи от облигации
Режимът на облагане на доходите на облигационерите по тези облигации се определя според
действащото българско законодателство и по-специално Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Данъци, дължими от местни физически лица
Доходите на инвеститорите – физически лица се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Доходите на инвеститорите – физически лица от облигациите от настоящата емисия облигации
на София Хотел Балкан могат да бъдат под формата на лихви и/или при продажба преди падежа на
емисията – под формата на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване.
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Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, доходите на физическите лица, произтичащи от лихви и
отстъпки от корпоративни облигации, не подлежат на данъчно облагане.
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, буква “в”, във връзка с чл. 33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ доходите на
физическите лица от продажба или замяна на корпоративни облигации, представляващи сумата от
реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от
реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка подлежат на данъчно
облагане. Реализираната печалба/загуба по предходното изречение за всяка сделка се определя, като
продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Данъци, дължими от местни юридически лица
Доходите на облигационерите – юридически лица се облагат по реда на ЗКПО.
Брутният размер на получените лихви по облигациите, както и доходите от продажбата им преди
падежа на емисията, представляващи положителната разлика между продажната цена и отчетната
стойност, се включват в облагаемата основа, въз основа на която се формира данъчната основа за
определяне на данъка по реда на ЗКПО. Начинът на определяне на облагаемата печалба, данъчните
ставки, декларирането и внасянето на данъците се извършва в съответствие с действащите разпоредби на
ЗКПО.
Съгласно българското законодателство, някои категории институционални инвеститори са
освободени от облагане с корпоративен данък изобщо (в това число и по отношение на доходите им от
лихви и отстъпки от облигации, и от разпореждане с финансови активи). Такива данъчни преференции са
предвидени по отношение на колективните инвестиционни схеми и лицензираните инвестиционни
дружества от затворен тип (чл. 174 от ЗКПО), приходите на универсалните и професионалните
пенсионни фондове, фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, фондовете за
допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация (чл. 160,
ал. 1, чл. 253, ал.1 и чл. 310, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване).

Данъци, дължими от чуждестранни физически и юридически лица
По принцип, чуждестранните физически лица са данъчно задължени както за доходи от лихви,
както и от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на корпоративни облигации от източници
в България, когато не са реализирани чрез определена база в страната.
Окончателният данък е в размер на 10% и се определя върху брутната сума на получените лихви,
съответно върху положителната разлика между продажната цена на облигациите и документално
доказаната цена на придобиването им (чл. 37, ал. 1, т. 3 и 12, ал. 2 и 4 във вр. чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).
Предвидено е изключение от принципа за облагане по отношение на чуждестранни физически
лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава членка на Европейското икономическо пространство. Те са приравнени като статут с местните
физически лица и се ползват със същите преференции, като съгласно чл. 37, ал. 7 във вр. чл. 13, ал. 1, т. 9
ЗДДФЛ, лихвите по корпоративни облигации, получени от тези лица, също са необлагаем доход, но
доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на облигации се облагат по общия ред с
окончателен данък в размер на 10% (чл. 37, ал. 1, т. 12, ал. 4 във вр. чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).
По отношение на печалбата си от място на стопанска дейност в Република България или от
разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, чуждестранните юридически лица
подлежат на данъчно облагане на общо основание по реда, предвиден в ЗКПО като данъчнозадължени
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лица (начинът на определяне на облагаемата печалба, данъчните ставки, декларирането и внасянето на
данъците се извършва в съответствие с действащите разпоредби на ЗКПО).
Съгласно ЗКПО, доходите на чуждестранните юридически лица от лихви или разпореждане с
облигации, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с
окончателен данък при източника в размер на 10%, който се начислява върху брутния размер на лихвите,
съответно върху положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана
цена на придобиване.
Когато в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО") между Република
България (РБ) и страната на лицето — получател на дохода или в друг международен договор, влязъл в
сила, ратифициран от РБ и обнародван в „Държавен вестник", се съдържат разпоредби, различни от
разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ, се прилага съответната СИДДО или международен договор.
Процедурата по прилагане на данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезли в
сила СИДДО, е уредена в глава шестнадесета, раздел III от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(„ДОПК"). Чуждестранното лице следва да удостовери пред данъчните органи наличието на основания за
прилагане на СИДДО. Чуждестранното лице удостоверява, че: 1) е местно лице на другата държава по
смисъла на съответната СИДДО; 2) е притежател на дохода от източник в България; 3) не притежава
място на стопанска дейност или определена база на територията на България, с които съответният доход
е действително свързан; 4) са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни
нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания
се съдържат в съответната СИДДО.
Емитентът ще удържа и внася данък при източника, в случаите предвидени в действащото
данъчно законодателство, съгласно представената по-горе в настоящия раздел, информация.
Когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, той се внася от
получателя на дохода.
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ЗАПИСВАНЕ И ПРОДАЖБА

Предлагането
София Хотел Балкан е приело решение за издаване на до 100 000 облигации с номинална и
емисионна стойност от 100 евро всяка, предложени за публична подписка съгласно условията в този
Проспект (“Предлагането”). Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани не по-малко от
60 000 Облигации. Не е възможно отклонение над горната граница на Предлаганите Облигации.
Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 1999 г. и този Проспект,
“записване” на Облигации е безусловното и неотменимо изрично изявление на инвеститор за
придобиване на Облигации. Записването на Облигации ще се счита за действително само при заплащане
от инвеститора на тяхната пълна Емисионна стойност.
Българският закон предвижда, че Облигациите ще се считат издадени след регистрацията им в
Централния депозитар. Незабавно след издаването им и последващата им регистрация в Комисията за
финансов надзор, Емитентът и/или Водещият Мениджър ще заявят Облигациите за приемане за търговия
на БФБ.
Предлагането се организира и осъществява от „Юробанк И Еф Джи България” АД, в качеството
й на упълномощен инвестиционен посредник и водещ мениджър за обслужване на Предлагането
(“Водещият Мениджър”). Водещият Мениджър ще изпълнява функции по обслужване на подписката в
съответствие с изискванията на българското законодателство и съгласно договора, сключен между него и
Емитента.
Водещият Мениджър се ангажира да обслужва подписката и осигурява съдействие на
инвеститори за записване на Облигации, но не се ангажира да запише Облигации. Също така, Водещият
Мениджър ще приема заявки от инвеститорите за записване на Облигации и ще извършва определени
процедурни, включително и технически действия, в рамките на Предлагането, както е предвидено в
българското законодателство и този Проспект.
Съгласно договора, сключен между Емитента и упълномощения от него Водещ Мениджър –
„Юробанк И Еф Джи България” АД, последният не е поел ангажимента да бъде, и съответно не се явява
Предложител по смисъла на § 1, т.32 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(„ЗППЦК”) във връзка с първичното публично предлагане на Облигации, като поради това не носи
отговорност за не/изпълнение на законовите задължения по Раздел II от Глава Шеста на ЗППЦК.
Съгласно договора, сключен между Емитента и упълномощения от него Водещ Мениджър,
последният има право да получи възнаграждение срещу услугите си по обслужване на подписката в
размер на 4 000 евро.

Емисионна стойност
Емисионната стойност на една Облигация е определена в решението на Общото събрание на
акционерите за издаване на Облигациите, като равна на номиналната стойност, която е в размер на 100
(сто) евро.

План за пласиране и разпределение
Няма лица, които да имат каквито и да било предимствени права за записване на Предлаганите
Облигации. В Предлагането могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица,
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индивидуални и институционални инвеститори, в това число местни и чуждестранни (последните - при
спазване на ограничението, посочено в „Място и адресати на предлагането”). Участието на всички
инвеститори при „равни условия” означава, че: (1) Дружеството и Водещият мениджър не са определяли
предварително нито съотношения, нито траншове и/или количества Облигации, които да бъдат
разпределени между каквито и да било отделни категории инвеститори, включително местни и
чуждестранни; че (2) не са предвидени каквито и да било финансови и/или ценови или други
преференции относно отделни категории инвеститори, включително и относно лица, участващи в
управлението и/или работещи в Дружеството или в свързани с него лица; както и че (3) всички
инвеститори са равнопоставени по отношение на условията и реда за подаване на Заявки за записване на
Предлагани Облигации (вж. по-долу „Условия и ред за записване на Облигации””).
В Предлагането не участват други финансови институции освен Водещия Мениджър и не се
предвижда разделяне или отделяне на количества от общия брой Облигации, които да бъдат предложени
и/или разпределени от такива институции.
Всички инвеститори и категории инвеститори имат право да участват при равни условия в
Предлагането, независимо дали са участвали в него директно чрез Водещия Мениджър, чрез местни
инвестиционни посредници или чрез чужди аналогични финансови институции.
В рамките на Предлагането не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на
допълнителен брой извън предложените 100 000 Облигации.
Както е посочено и по-долу в „Минимален и максимален брой Облигации, които могат да бъдат
записани от едно лице”, не се предвиждат ограничения относно минималния и максималния брой
Облигации, които могат да бъдат придобити от едно лице, с изключение на това, че едно лице може да
запише най-малко една Облигация и най-много такъв брой Облигации, който е равен на общия брой
Предложени Облигации. Могат да бъдат записвани само цели Облигации.
Към датата на този документ, на Емитента не е известно дали някое лице ще запише повече от
5% от Предлаганите Облигации.

Записване на Облигации
Обща информация
Място и адресати на Предлагането
Облигациите ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на
предлаганите Облигации са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще
представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и
възнамеряват да запишат Облигации, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните
юрисдикции.
Българските инвеститори, както и чуждестранните инвеститори (доколкото това е допустимо за
последните съгласно горния параграф) ще имат възможността да записват Облигации на равни начала,
при спазване на условията и реда, изложени по-долу.
Предимствени права. Условия за записване на Облигации.
Няма лица, които да имат каквито и да било предимствени права за записване на Предлаганите
Облигации.
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В Предлагането могат да участват всички физически и юридически лица, индивидуални и
институционални инвеститори, в това число местни и чуждестранни (последните - при спазване на
ограничението, посочено в предходния параграф).
Минимален и максимален брой Облигации, които могат да бъдат записани от едно лице
Не се предвиждат ограничения относно минималния и максималния брой Облигации, които
могат да бъдат придобити от едно лице. Едно лице може да запише най-малко 1 (една) Облигация и наймного такъв брой Облигации, който е равен на общия брой Предложени Облигации.
Могат да бъдат записвани само цели Облигации.

Начало на Предлагането
Съгласно българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа, началото на
Предлагането се поставя от публикуването на съобщение за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК, в
което ще бъде определен началния и крайния срок на подписката и др. детайли относно Предлагането
(“Съобщение за Предлагането” или (“Съобщението”). Съобщението за Предлагането може да бъде
публикувано, само ако Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящия Проспект. София Хотел
Балкан очаква публикуването на Съобщението в “Държавен вестник” и във в-к „Дневник” на или около
31 май 2011 г.
Начална дата на подписката
Началната дата за записване на Облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7
(седем) дни от публикуване на Съобщението за Предлагането в “Държавен вестник” и в един централен
ежедневник (в-к „Дневник”). В случай че Съобщението бъде публикувано на различни дати, началната
дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Очаква се
началната дата на подписката да е на или около 8 юни 2011 г.
Край на подписката
Край на подписката: 12.00 часа в първия работен ден, следващ изтичането на 2 (две) седмици от
началната дата на подписката (очаквана дата: на или около 23 юни 2011 г.).
Не се допуска записване на Облигации преди посочения начален и след посочения краен срок.
Записването на Облигации се счита за действително, само ако емисионната стойност на
записваните Облигации се внесе по реда и при условията, посочени по-долу.
Удължаване срока на подписката
Законът позволява на София Хотел Балкан да удължи срока на подписката еднократно, до 60
дни, след като внесе съответното изменение в този Проспект и уведоми Комисията за финансов надзор и
разгласи удължаването по предвидения в закона ред. Към датата на този Проспект, София Хотел Балкан
не възнамерява да удължава посочения по-горе срок на подписката.
Условия и ред за записване на Облигации
Заявки за записване на Облигации
Записването на Облигации се извършва, като за това инвеститорите подават писмени заявки
(“Заявки”) до Водещия Мениджър “Юробанк И Еф Джи България” АД, в неговите финансови центрове,
посочени по-долу и в рамките на работното им време, или до други банки или инвестиционни
посредници, чиито клиенти са инвеститорите.
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Инвестиционните посредници уведомяват Водещия Мениджър за постъпилите Заявки и му ги
предават незабавно, но не по-късно от 12.00 часа в последния ден на подписката.
Приемането и изпълнението на Заявките ще се осъществи съгласно условията на конкретното
споразумение на инвеститора със съответния Инвестиционен посредник.
Условие за действителност на записването
Записването на Облигации се счита действително, само ако цялата Емисионна стойност на
записваните Облигации е заплатена в пълен размер в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на Емисионната стойност се считат записани съответния брой Облигации, за които
същата е изплатена изцяло. Внасянето на Емисионната стойност на записаните Облигации се извършва
по специална набирателна сметка, открита на името на София Хотел Балкан в банка Юробанк И Еф Джи
България АД и посочена в Съобщението за Предлагането. Набирателната сметка трябва да бъде заверена
най-късно до 12.00 часа на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на
Облигации).
Действие на Заявките
Подаването на Заявка за записване се счита за потвърждение, че инвеститорът:
•

се е запознал с Проспекта и е приел условията на Предлагането;

•

дава съгласие да му бъде разпределен по-малък брой Предлагани Облигации от броя,
посочен в подадената Заявка, или да не му бъдат разпределени Предлагани Облигации, съгласно
условията, изложени в този документ.
Неоттегляемост на Заявките
Съгласно българския закон, инвеститорът не може да оттегли вече подадена Заявка, но има
правото да се откаже от записаните Облигации в случаите, по реда и при условията на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното
предлагане Емитентът е длъжен най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването,
съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със
съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите
Облигации, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в комисията. В случаите по
предходното изречение лицето, което е записало Облигации преди публикуване на допълнението към
проспекта, може да се откаже от тях в срок два работни дни от публикуването на съобщението за
допълнението, без да отговаря, освен ако е било недобросъвестно. Отказът се извършва с писмена
декларация на мястото, където са били записани Облигациите.
Подаване на Заявки лично или чрез пълномощник
Заявки се подават лично от инвеститорите, съответно от законните представители на
инвеститорите-юридически лица. Подаващото заявката лице се легитимира с документ за самоличност,
ако е физическо лице, или с посочване на ЕИК, или с удостоверение за актуално състояние (за
юридически лица и еднолични търговци, които не са регистрирани/пререгистрирани в търговския
регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието), регистрационен акт
или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо
лице).
Освен лично от заявителя, Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, овластен с
изрично нотариално заверено пълномощно за записване на Облигации, който се легитимира с
представяне на съответните документи по предходния абзац и с пълномощното.
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Водещият Мениджър “Юробанк И Еф Джи България” АД и другите Инвестиционни
посредници, до които се подават Заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите
общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на Заявки, ако не са удовлетворени от
вида, формата, валидността, легитимацията и представляването на заявителя, и други обстоятелства,
свързани с представените им документи.
(За избягване на съмнение, в случай на предаване от други инвестиционни посредници до
Водещия Мениджър на Заявки, подадени и подписани от клиенти на тези други инвестиционни
посредници, Водещият Мениджър няма да изисква представяне на изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено от клиента и овластяващо съответния посредник да предаде Заявката на Водещия
Мениджър – вж. и по-горе „Заявки за записване на Облигации”. В този случай инвестиционните
посредници отговарят за идентификацията на своите клиенти и за спазване на всички
нормативноустановени изисквания относно приемане и предаване на Заявките до друг посредник.)

Офиси (финансови центрове) на упълномощения Водещ Мениджър “Юробанк И Еф Джи
България” АД, в които се приемат Заявки
Инвеститорите могат да подават Заявки за записване на Облигации до упълномощения за
Предлагането Инвестиционен Посредник (Водещ Мениджър) - “Юробанк И Еф Джи България” АД, в
следните негови финансови центрове и в рамките на работното им време:
Финансов център

Адрес

Работно време

141 Благоевград

гр.Благоевград, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий” №2

8:30-17:00ч.

811 Бургас

гр. Бургас, ул. "Конт Андрованди"
№9

8:30-17:00ч.

801 Варна

гр.Варна, бул. "Княз Борис І" № 3

8:30-17:00ч.

Велико Търново

гр. Велико Търново, пл. „Майка
България” № 5

8:30-17:00ч.

501 Видин

гр. Видин, ул. „Цар Александър II”
№19-21

8:30-17:00ч.

Габрово

гр. Габрово, ул. „Априловска” № 1

8:30-17:00ч.

Гоце Делчев

гр.Гоце Делчев, ул. „Бяло море”
№8

8:30-17:00ч.

Добрич

гр. Добрич, бул. „25 септември”
№ 42

8:30-17:00ч.

Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. „Любен
Каравелов” №10

8:30-17:00ч.

711 Ловеч

гр. Ловеч, ул. Търговска №38

8:30-17:00ч.

211 Пазарджик

гр. Пазарджик, бул. „България”
№5

8:30-17:00ч.

121 Перник

гр. Перник, ул. „Търговска” №15

8:30-17:00ч.
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701 Плевен

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов”
№18

8:30-17:00ч.

272 Пловдив

гр. Пловдив, Ул. „Йосиф
Шнитер” № 3

8:30-17:00ч.

611 Разград

гр. Разград, бул. „България” №
34

8:30-17:00ч.

601 Русе

гр. Русе, ул. „Александровска”
№1-3

8:30-17:00ч.

145 Сандански

гр. Сандански, пл. „България” №2

8:30-17:00ч.

398 Сандански

гр. Сандански, Интерхотел
Сандански

8:30-17:00ч.

721 Свищов

гр. Свищов, ул. „Хаджи
Димитър” №1

8:30-17:00ч.

311 Сливен

гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър” №1

8:30-17:00ч.

Смолян

гр. Смолян, бул.”България” № 42

8:30-17:00ч.

111 София град

гр. София, пл. „България” № 1

8:30-17:00ч.

171 София

гр. София, бул. „Цар
Освободител” № 14

8:30-17:00ч.

192 София

гр. София, бул. „Дондуков” № 4-6

8:30-17:00ч.

301 Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. „Цар
Симеон Велики” № 107 А

8:30-17:00ч.

621 Търговище

гр. Търговище, пл.
"Независимост" № 1

8:30-17:00ч.

247 Хасково

гр. Хасково, ул. „Сан Стефано”
№12

8:30-17:00ч.

821 Шумен

гр. Шумен, ул. „Цар
Освободител” № 103

8:30-17:00ч.

Ямбол

гр. Ямбол, ул. "Александър
Стамболийски" № 30

8:30-17:00ч.

Съдържание на Заявката
Заявката трябва да съдържа най-малко:
1) трите имена (съответно фирмата) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия
пълномощник при Инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН,
местожителство и адрес, съответно фирма (наименованието), ЕИК (или ЕИК по БУЛСТАТ за
юридически лица и еднолични търговци, които не са регистрирани/пререгистрирани в търговския
регистър, воден от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието), седалище и адрес на
инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице –
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аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и
номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице;
2) емитент (София Хотел Балкан);
3) брой на записваните Облигации, за които се отнася заявката;
4) дата, час и място на подаване на Заявката;
5) банкова сметка в евро, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена
и/или неуспешно приключила подписка, или надвнесени суми по заявка, която не е удовлетворена в
пълен размер;
6) адрес, телефон, факс, е-mail за контакти за целите на уведомяване относно това дали и в какъв
размер е удовлетворена Заявката (ако е посочен е-mail, се счита, че инвеститорът е дал съгласие да бъде
уведомен само чрез съобщение на този е-mail);
7) подпис на лицето, което подава Заявката, или на неговия законен представител или
пълномощник.
На първата страница на Заявката следва да е включено изявление в съответствие с изискването
на чл. 22 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, че:
а) записване на ценни книжа не се извършва и не са допустими плащания във връзка с това,
преди Комисията за финансов надзор да е потвърдила Проспекта за публично предлагане на ценни
книжа, както и не по-рано от 7 дни след публикуването на Съобщението за публично предлагане на
ценни книжа по чл. 92а ЗППЦК;
б) е в интерес на инвеститорите да придобиват ценни книжа, след като се запознаят с
потвърдения от Комисията Проспект, и че могат да получат Проспекта от упълномощения за
Предлагането Водещ мениджър в офисите, посочени по-горе, както и на местата и по начините, посочени
в Раздел „Обща информация – т. 9. Документи, предоставени за преглед” от настоящия Проспект.
Инвестиционните посредници, приемащи Заявките, имат право да изготвят и изискват
попълването на определени от тях форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от тях
допълнително съдържание.
Приложения към Заявката
Инвестиционните посредници, приемащи Заявки от свои клиенти, имат право да изискват
допълнителна информация, декларации или други документи от лицата, подаващи Заявките, когато това
е предвидено в законодателството и/или в техните вътрешни правила и/или произтича от приетата от тях
практика.

Ред и условия за заплащане на Емисионната стойност
Общи правила за извършване на заплащането
Заплащането на Облигациите се извършва в евро.
Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, упълномощеният Водещ
Мениджър “Юробанк И Еф Джи България” АД, както и другите Инвестиционни посредници, банките и
останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни
или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и
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разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на
паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните приложими вътрешни правила.
В случай на записване на Облигации чрез Инвестиционен посредник, превеждането на
паричните средства може да се извършва и от съответния Инвестиционен посредник за сметка на
инвеститора – негов клиент.
Срок за заплащане
Инвеститорите са длъжни да заплатят Емисионната стойност на записваните от тях Облигации
най-късно до 12.00 часа на последния ден от подписката (крайната дата за записване на Облигации).
Плащането се счита извършено в момента, в който специалната банкова сметка на София Хотел Балкан
при банка „Юробанк И Еф Джи България” АД е заверена със съответната сума.
Форма на плащане
Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и
електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно
нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да съдържа най-малко името/фирмата
(наименованието) на инвеститора, наименованието на Емитента – „София Хотел Балкан” АД и общия
брой записани Облигации, които се заплащат.
Банкова сметка за заплащане
Заплащането на емисионната стойност на записваните Облигации се извършва по специална
набирателна сметка, открита на името на София Хотел Балкан при банка „Юробанк И Еф Джи България”
АД. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен в Съобщението за Предлагането, което ще бъде
обнародвано в Държавен вестник и публикувано във в. „Дневник” и може да бъде получен по всяко
време след това от Водещия Мениджър. Съгласно закона, постъпилите по тази сметка парични средства
се блокират и не могат да се ползват от Емитента преди обявяване в Търговския регистър на
съобщението за сключения облигационен заем по чл. 206, ал. 6 ТЗ („Съобщение за сключения заем”). В
случай на неуспешна подписка сумите подлежат на връщане на инвеститорите по реда и при условията,
изложени по-долу в този Проспект.

Записване на повече от Предлаганите Облигации (свръхзаписване)
Не се предвижда издаване на повече от Предлаганите Облигации, включително в случай на
подаване на Заявки за записване на повече от Предлаганите Облигации.
В този случай подадените Заявки се удовлетворяват в пълен размер по реда на постъпването им
при Водещия Мениджър до изчерпване на общия брой Предлагани Облигации, като е възможно
частично удовлетворяване на последната постъпила и удовлетворена Заявка (в случай, че количеството
на записваните с нея Облигации, сумирано с общия брой записани Облигации по всички предходни
Заявки, надхвърля общия брой Предлагани Облигации), съответно подадените след нея Заявки няма да
бъдат удовлетворени изобщо.
Няма да има пропорционално удовлетворяване на всички постъпили Заявки.
При свръхзаписване Водещият мениджър уведомява писмено всеки инвеститор дали и в какъв
размер е удовлетворена заявката му в 7-дневен срок след изтичане на крайния срок за записване, като
всички надвнесени суми се връщат на инвеститорите, заедно с начислената от банката лихва (ако има
такава) в същия срок, по банковата сметка, посочена в Заявката за записване на Облигации. Съобщенията
могат да бъдат получени от инвеститорите и на местата, където те са подали Заявки.
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Подробни резултати за разпределението на Облигации при свръхзаписване няма да бъдат
публично оповестявани, освен доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове във връзка
с публичното обявяване на резултатите от Предлагането.
Записване на по-малко от Предлаганите Облигации. Условия, при които облигационният
заем се счита за сключен.
Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени Облигации, но са
записани и платени най-малко 60 000 Облигации, с обща номинална и емисионна стойност в размер на
6 000 000 евро, подписката се счита за успешна и облигационният заем се счита за сключен в размер,
равен на общата емисионна стойност на записаните и платени Облигации.

Публично обявяване на резултатите от Предлагането
В съответствие с чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, София Хотел Балкан или Водещият Мениджър ще
уведомят КФН относно резултата от Предлагането в 7-дневен срок след крайната дата на подписката,
като в уведомлението ще посочат най-малко: датата на приключване на публичното предлагане; общия
брой записани Облигации; сумата, получена срещу записаните Облигации; размера на комисионните
възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на
Комисията.
В същия срок горепосочените обстоятелства ще бъдат оповестени и чрез публикация във в.
„Дневник” и на Интернет страниците на София Хотел Балкан и на Водещия Мениджър.
Емитентът ще представи на КФН изискуемите по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 документи във
връзка с приключването на Предлагането (банков документ, удостоверяващ заплащане на емисионната
стойност на Облигациите, акт за регистрация на емисията Облигации в Централния депозитар и др.) като
приложение към уведомлението по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 или в случай, че не са издадени към този
момент - допълнително, но не по-късно от 14 дни след крайния срок на подписката.
При успешно приключване на подписката и в съответствие с изискването на чл. 206, ал. 6 ТЗ,
София Хотел Балкан ще обяви в Търговския регистър Съобщение за сключения облигационен заем в
срок до 1 месец от крайния срок на подписката. В съобщението ще бъдат посочени: размера на заема;
датата, от която тече срока до падежа; датата на падежа на всяко лихвено и на главничното плащане;
начина на плащане на лихвите и главницата по заема; мястото, датата, часа и дневния ред на първото
общо събрание на облигационерите.
Емитентът предвижда при успешно приключване на Предлагането, Облигациите да бъдат
регистрирани за търговия на БФБ. Не се предвижда търговията да започне преди публичното обявяване
на резултатите от Предлагането или преди уведомяването на всеки инвеститор в случаите на
свръхзаписване.
Неуспешно приключване на подписката
В случай че до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 60 000 Облигации,
подписката ще се счита за неуспешна. В този случай, Емитентът уведомява за/обявява резултата от
подписката при съответно приложение на реда, предвиден по-горе в Публично обявяване на
резултатите от Предлагането и допълнително извършва следните действия: едновременно с
уведомлението до КФН уведомява и банката, в която е открита специалната набирателна сметка, а
съобщението за резултата от подписката публикува в два централни ежедневника (в. „Дневник” и в.
„Новинар”), като в него се включва покана към лицата, записали Облигации с описание на реда и
условията за връщане на платената от тях емисионна стойност. Условията и реда за връщане на
набраните суми се обявяват и в горепосочените финансови центрове на Водещия Мениджър, където се
приемат Заявки.
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При неуспешно приключване на подписката внесените от инвеститорите суми, заедно с
начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани на инвеститорите от Водещия
Мениджър по посочените в Заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително
указани от инвеститорите, в 30-дневен срок от публичното обявяване на резултатите от Предлагането, но
не по-късно от 1 месец от уведомяването на КФН за резултата от Предлагането (вж. по-горе Публично
обявяване на резултатите от Предлагането).

Прекратяване и отлагане на Предлагането
Емитентът си запазва правото, след консултиране с Водещия Мениджър, да прекрати или
отложи Предлагането, при условията по-долу. Решението за прекратяване или отлагане на Предлагането
се взема от Съвета на директорите. Емитентът е длъжен да уведоми КФН и обществеността (чрез
публикация във в. „Дневник” и на Интернет страниците на Емитента и Водещия Мениджър) за
прекратяването или отлагането на Предлагането незабавно, но не по-късно от следващия работен ден
след вземане на решението, като извършва и съответните публикации по начина, описан по-горе в
“Публично обявяване на резултатите от Предлагането”. Връщането на внесени от инвеститори суми
(ако има такива) се извършва по реда, предвиден по-горе при неуспешно приключване на подписката.
Предлагането може да бъде прекратено или отложено от Емитента най-късно до края на
работния ден, предхождащ последния ден от подписката (крайната дата за записване на Облигации), след
консултиране с Водещия Мениджър, при настъпване на неблагоприятни събития с форсмажорен
характер, имащи значение за успеха на Предлагането – извън контрола на Емитента (напр. срив на
финансовите пазари, терористични диверсии и др.).
При изтичане на последния ден от подписката (и при осъществяване на условията, предвидени
за това по-горе) заемът се счита за сключен и Предлагането не може да бъде прекратено или отложено.
В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното
предлагане Емитентът, е длъжен най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването,
съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със
съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите
Облигации, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в комисията. Комисията се
произнася по допълнението към проспекта в срок до 7 работни дни от получаването му, а когато са били
поискани допълнителни сведения и документи - от получаването им. Комисията отказва да одобри
допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му,
като в този случай комисията може да спре окончателно публичното предлагане или търговията с
Облигациите по реда на чл. 212 ЗППЦК.
Разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 4 ЗППЦК дава възможност на комисията, съответно на
заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, да
предприемат необходимите мерки, като спрат за срок до 10 последователни работни дни или спрат
окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа, когато се установи, че
поднадзорни лица, определени категории техни служители и други лица, са извършили или извършват
дейност в нарушение на ЗППЦК, на актовете по прилагането му, на решения на комисията или на
заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, както и когато се
възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са
застрашени интересите на инвеститорите.
Публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар могат да бъдат спрени
или прекратени от Комисията при неспазване/нарушаване на разпоредбите относно извършването им.
Съгласно чл. 92з, ал. 1, т. 4 и 6 ЗППЦК, за да осигури спазването на разпоредбите на глава шеста
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„Публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар” на
закона, комисията (освен правомощията, които има по силата на други разпоредби на ЗППЦК или
актовете по прилагането му) може: а) да спре публично предлагане или допускане до търговия на
регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има
достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били
нарушени; б) да забрани извършването на публично предлагане, ако има достатъчно основания да счита,
че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени или ще бъдат нарушени.
След приключване на публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар,
търговията може да бъде спряна или прекратена, в случай на неспазване на определените условия, вкл.
задълженията за разкриване на регулирана информация. В съответствие с чл. 100ю, ал. 1, т. 5 и 6 ЗППЦК,
за да осигури спазването на разпоредбите на глава шеста „а” „Разкриване на информация” от ЗППЦК
(освен предвидените в другите дялове на закона и актовете по прилагането му правомощия), заместникпредседателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” може да: а) спре
търговията на регулиран пазар с определени ценни книжа за не повече от 10 дни, ако има достатъчно
основания да смята, че разпоредбите на глава шеста „а” от ЗППЦК и на актовете по прилагането й са
нарушени; б) забрани извършването на търговията на регулиран пазар, ако разпоредбите на глава шеста
„а” от ЗППЦК и на актовете по прилагането й са нарушени или има достатъчно основания да смята, че са
нарушени. Подобни правомощия на комисията, съответно на заместник-председателя, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност”, са уредени и в чл. 118, ал. 1, т. 4 и 9 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, съгласно които търговията с финансови инструменти може да бъде
спряна или прекратена при нарушения от страна на инвестиционни посредници, регулирани пазари и
определени категории техни служители и др.лица. В съответствие с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти, за предотвратяване и преустановяване на
административните нарушения по този закон, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици
от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията или от
заместник-председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите, заместник-председателят
може да спре търговията с определени финансови инструменти.
В допълнение, съгласно чл. 91, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, пазарният
оператор може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови
инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания
пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното функциониране
на пазара, като оповести решението си публично и уведоми за това и Комисията.

Ограничения при предлагането на Облигации в определени юрисдикции
Разпространението на този документ и предлагането на Облигациите в други юрисдикции, извън
България, може да бъде ограничено от закона и по тази причина лицата, които разполагат с този
документ, следва да се запознаят с и да спазват всички нормативни ограничения, вклприложими в
съответната държава. Несъобразяването с тези ограничения може да представлява нарушение на
законите за ценни книжа на тези юрисдикции.
Обща информация
Не са и няма да се предприемат действия в други юрисдикции освен България относно
издаването на разрешение за публично предлагане на Облигациите или за придобиването или
разпространението на този документ или на друг информационен материал в други държави или
юрисдикции, където се изискват действия в тази връзка. Съответно, Облигациите не могат да бъдат
предлагани или продавани, пряко или непряко, и нито този документ, нито друг информационен и
рекламен материал във връзка с Облигациите може да бъде предлаган, разпространяван или публикуван
в някаква форма в друга държава или юрисдикция, различна от България.
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Лицата, които разполагат с този документ, трябва да се запознаят с и да спазват всички
ограничения относно разпространението на този документ и предлагането на Облигациите, включително
тези, посочени по-горе. Всеки случай на неспазване на тези ограничения може да представлява
нарушение на законите за ценните книжа на съответната юрисдикция. Този документ не представлява
предложение за записване на или покупка на Облигации от лице в юрисдикция, в която е незаконно да се
отправя такова предложение, или покана за отправяне на предложение за записване или покупка на
Облигации от съответното лице.
България
Облигациите не могат да се предлагат публично в България по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа преди потвърждаване от Комисията за финансов надзор на проспект за
публично предлагане на Облигациите, а след потвърждаването на такъв проспект, Облигациите могат да
бъдат търгувани при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на Закона за
пазарите на финансови инструменти от 2007 г. Емитентът и Водещият Мениджър се съгласяват, че няма
да предлагат публично Облигации и съответно няма да участват в извършването на търговия, освен в
пълно съответствие с българското законодателство.
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СЕТЪЛМЕНТ И ДОСТАВКА

Издаване на Облигациите и приемането им за търговия на Българска фондова борса
Ако Предлагането приключи успешно и се осъществяват условията, предвидени за сключване на
облигационния заем, Юробанк И Еф Джи България АД съвместно със София Хотел Балкан ще изготви
списък, посочващ броя записани и заплатени от всяко лице Облигации, който списък ще бъде представен
от София Хотел Балкан в Централния депозитар. Централният депозитар ще присвои ISIN код на
емисията Облигации, ще регистрира емисията Облигации, ще завери сметките на инвеститорите със
записаните Облигации и ще издаде Акт за регистрация на емисията в срок от 1 работен ден.
При желание инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни
разписки – за получените от тях Облигации. Издаването на депозитарни разписки се извършва от
Централния депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно
правилника на Централния депозитар и вътрешните актове на посредника.
Непосредствено след успешното приключване на Предлагането и регистрацията на емисията в
Централния депозитар, Емитентът ще подаде заявление за вписване на Облигациите в регистъра на
Комисията за финансов надзор, след което Емитентът и/или Водещият Мениджър ще подадат заявление
до БФБ за приемане на Облигациите за борсова търговия. Последната може да започне на определената
от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията Облигации на Емитента. Очаква се
търговията с Облигации да започне на или около 1 август 2011 г. (съгласно Правилника на БФБ, датата на
допускане на емисията до заявения пазар е не по-рано от първия работен ден, следващ изтичането на 5
работни дни от датата на решението на Съвета на директорите на борсата за допускане на емисията до
търговия на борсата).
Към датата на този проспект, Емитентът не е ангажирал и не е водил преговори с инвестиционни
посредници, които да осигуряват ликвидност на неговите Облигации чрез поддържане на котировки
“купува” и “продава” (маркет мейкъри).
Последващата търговия с Облигациите ще се осъществява в съответствие с правилата и
оперативните процедури на БФБ и Централния депозитар, описани по-долу в частта, озаглавена
“Вторична търговия на Облигациите”.
Вторична търговия на Облигации
След Приемането за Търговия сделките с Облигации ще могат да се сключват на БФБ, а
сетълмент да се извършва чрез Централния Депозитар на Т+2 база. Сделки с Облигациите ще могат да се
извършват както на БФБ, така и на извънборсов пазар.
Продажба и сетълмент
Инвеститорите могат да продават и купуват Облигации на БФБ чрез лицензиран инвестиционен
посредник – член на борсата. Ролята на посредника е да получи поръчката за покупка или продажба от
инвеститора, да я изпълни на Българска Фондова Борса (ако е възможно) или извън БФБ, в съответствие
с действащите регулации, процедури и указания на инвеститора, и да регистрира сделката в Централния
Депозитар и осъществи сетълмента.
При прехвърляне на ценни книжа при дарение или наследяване, както и при пряко сключени
между страните сделки, сетълментът се извършва чрез Централния Депозитар с помощта на
инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент. Инвестиционните посредници са
задължени да предоставят на своите клиенти информация за вида на поръчките, които могат да бъдат
подавани на БФБ, подробностите за всички активни поръчки или осъществени сделки за сметка на
съответния клиент, и разходите, таксите и комисионите, дължими на съответния посредник, на БФБ или
на Централния Депозитар (ако има такива).
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Сделките с ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, са уредени в Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от 1999 г., Закона за пазарите на финансови инструменти от 2007
г., Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти от 2007 г., и наредбите по прилагането
им, в Правилника на БФБ и Правилника на Централния Депозитар.
Клирингова система
Централният депозитар е създаден като акционерно дружество през август 1997 година на
основание специална разпоредба от българското законодателство за ценните книжа. БНБ и
Министерството на финансите притежават общо 41,9% от акционерния капитал на Централния
депозитар. Останалата част от акционерния капитал се разпределя между най-големите български
търговски банки и инвестиционните посредници, участващи активно в търговията на БФБ. Комисията за
финансов надзор, БНБ и Министерството на финансите упражняват надзор върху дейността на
Централния депозитар. Сетълментът на ценни книжа през Централния депозитар може да се извършва
само чрез членовете му. Членове на Централния депозитар могат да бъдат само инвестиционни
посредници, финансови институции и някои други участници на пазара.
Плащане на лихви и главница
Когато Централният депозитар получи суми, които да бъдат разпределени като лихви или
главница по дългови ценни книжа, Централният депозитар кредитира паричните сметки на членовете,
които действат за сметка на лицата, записани в регистрите на Централния депозитар като притежатели на
тези ценни книжа на съответната дата. Тези членове са обикновено инвестиционни посредници, които
при получаване разпределят сумите на съответните облигационери, в съответствие с броя притежавани
от тях облигации. Централният депозитар ще осъществява плащанията на лихви и главница по
облигационния заем единствено в съответствие със своите правилник и процедури и приложимото
законодателство.
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ИНКОРПОРИРАНЕ ЧРЕЗ ПРЕПРАЩАНЕ

Този Проспект препраща (инкорпорира чрез препращане по смисъла на чл. 28 от Регламент
809/2004/ЕО на Европейската комисия за прилагане на Директива 2003/71/ЕО за проспектите) към
следните документи, които се считат за част от Проспекта:
1. Междинен (неокончателен и неодитиран) консолидиран финансов отчет на София Хотел
Балкан към 31 декември 2010 година, включващ:
•

Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2010 година;

•

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 година;

•

Отчет за измененията в капитала към 31 декември 2010 година;

•

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2010 година;

•

Бележки към междинния финансов отчет.

2. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на София Хотел Балкан за 2009
година, включващ:
•

Доклад на независимия одитор;

•

Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2009 година;

•

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2009 година;

•

Отчет за измененията в капитала към 31 декември 2009 година;

•

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2009 година;

•

Бележки към финансовия отчет.

3. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на София Хотел Балкан за 2008
година, включващ:
•

Доклад на независимия одитор;

•

Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2008 година;

•

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2008 година;

•

Отчет за измененията в капитала към 31 декември 2008 година;

•

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2008 година;

•

Бележки към финансовия отчет.

4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на София Хотел Балкан за 2007
година, включващ:
•

Доклад на независимия одитор;

•

Отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2007 година;

•

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2007 година;

•

Отчет за измененията в капитала към 31 декември 2007 година;

•

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2007 година;
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•

Бележки към финансовия отчет.

5. Устав на София Хотел Балкан;
6. Решението от 25.01.2011 г. на Общото събрание на акционерите за издаване на Облигациите и
решението от 25.01.2011 г. на Съвета на директорите за конкретизиране на параметрите на
облигационния заем и определяне на условията на предлагането на Облигациите, както и за приемане на
този Проспект.
Всяко изявление, съдържащо се в документ, инкорпориран чрез препращане в този Проспект ще
се счита за изменено или отменено, доколкото това се налага, от изявление, съдържащо се в този
документ или от изявление в документ с по-близка дата, също инкорпориран чрез препращане в
Проспекта.
Горепосочените документи, инкорпорирани чрез препращане, които са представени в Комисията
за финансов надзор и се считат по силата на закона за част от Проспекта, са достъпни за преглед, от
датата на публикуване на Проспекта в срока на неговата валидност, в офиса на Дружеството в гр. София,
както и чрез Интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net, както и във финансовите
центрове на Водещия Мениджър, където се приемат Заявки за записване на Облигации и чрез Интернет
страницата на Водещия Мениджър: www.postbank.bg (вж. „Обща информация – 9. Документи,
предоставени за преглед”). Финансовите отчети на Дружеството са на разположение на обществеността
и на Интернет страницата на Х3 News (специализираната медия, чрез която Дружеството разкрива
регулирана информация): www.x3news.com. Част от горепосочените документи са достъпни и в
публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор, на нейния адрес или на www.fsc.bg.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. София Хотел Балкан
1.1. „София Хотел Балкан” АД е учредено първоначално като държавна фирма по Указ № 56 за
стопанската дейност (отм.) с Решение № 44 от 10.05.1990 г. на Председателя на Комитета по туризъм,
издадено на основание чл. 3 от ПМС № 35/90 г. Държавната фирма е вписана в Търговския регистър при
СГС с Решение № 1 от 28.06.1990 г. по ф.д. № 3925/1990 г. Фирмата се явява правоприемник (поема
правата и задълженията) на ТП „Интерхотел – Балкантурист – Шератон - Балкан”.
С разпореждане № 44 от 07.10.1991 г., на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за образуване на
еднолични търговски търговски дружества, Министерският съвет е преобразувал държавна фирма
„Шератон – София Балкан” в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. Преобразуването
е вписано в Търговския регистър при СГС с Решение № 3 от 22.11.1991 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 1996 г. е извършена приватизация на Дружеството. Във връзка с приватизацията през 1996
г. е извършена промяна в задължителната добавка към фирмата на Дружеството, която става: „Шератон –
София Балкан” АД. Промяната в наименованието и промените в Устава във връзка с промяната в
собствеността, са приети на Общо събрание на акционерите от 18.12.1996 г., вписани в Търговския
регистър при СГС с Решение № 13 от 29.12.1996 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 2004 г. е променено наименованието на Дружеството, което става „София Хотел Балкан”
АД (след този момент фирмата не е променяна). Изменението е извършено по решение на Общото
събрание на акционерите от 15.06.2004 г., вписано в Търговския регистър при СГС с Решение № 25 от
24.06.2004 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
Дружеството е надлежно учредено и съществува съгласно законите на България, като
съществуването му не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Пререгистрирано е в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 29 април 2008 г. с ЕИК 000660476.
1.2. София Хотел Балкан е публично дружество, вписано в регистъра за публичните дружества,
воден от Комисията за финансов надзор на Република България. Неговите акции са приети за търговия на
Неофициален пазар на „Българска фондова борса - София” АД.
1.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София 1000, р-н Средец, пл.
„Света Неделя” № 5, Република България, интернет страница: www.sofiabalkan.net ; телефонен номер:
+359 2 937 80 69, факс: +359 2 981 00 10, лице за контакти: Десислава Ялъмова (Директор за връзки с
инвеститорите), ел. поща: yalamova@sofiabalkan.net.
1.4. Предметът на дейност на Дружеството, така както е определен в чл. 5, ал. 1 от Устава
включва: Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/,
външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки срещу лева и валута,
организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на търговски и рекламни
площи срещу наем в конвертируема валута, провеждане на конгресни мероприятия, екскурзоводски и
други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, включително и
обмяна и покупко-продажба на валута. Предметът на дейност на Дружеството в редакцията на чл. 5, ал. 1 от
Устава, приета от общото събрание на акционерите от 13.07.2010 г. (което е последната промяна, извършена
към датата на този документ), включва: Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на
храна /кетъринг/, продажба на стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност,
предоставяне на търговски и рекламни площи срещу наем, провеждане на конгресни мероприятия,
екскурзоводски и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм,
включително и обмяна и покупко-продажба на валута, както и всяка друга дейност незабранена със
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закон. Дружеството няма цели, различни от посочените в чл. 5, ал. 1 от Устава му. Дружеството е надлежно
учредено и съществува съгласно законите на България, като съществуването му не е ограничено със срок
или друго прекратително условие.
Дружеството няма изрично определени цели, различни от предмета на дейност.
1.5. София Хотел Балкан има едно дъщерно дружество: „Метропол Палас” д.о.о, със седалище и
адрес: Сърбия, Белград, бул. „Краля Александра” 69, учредено на 24.05.2006 г., вписано в Търговския
регистър на Сърбия на 05.06.2006 г. под номер 20166495, в което Дружеството притежава 100% от
капитала. Първоначално дъщерното дружество е учредено с капитал в размер на 500 евро. През месец
май 2006 г. „София Хотел Балкан” АД закупува правото на собственост върху сградата на хотел
„Метропол палас” в Белград и правото на ползване върху земята, върху която хотела е построен, които
вещни права са апортирани в капитала на дъщерното дружество по-късно през 2006 г. В резултат на
апорта капиталът е увеличен с размера на непаричната вноска, а именно 27 400 000 евро.
София Хотел Балкан няма участия в други дъщерни или асоциирани дружества.
1.6. Основни нормативни актове от значение за Дружеството са Търговския закон, Закона за
счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената
стойност и други приложими нормативни актове в областта на данъчното законодателство, както и
специфични за неговата дейност и притежаваните активи нормативни актове, като Закона за туризма.
Важни въпроси за инвеститорите във връзка с предлагането и допускането до търговия на
регулиран пазар на Облигациите на Дружеството се уреждат в следните нормативни актове: Закон за
публичното предлагане на ценни книжа; Закона за пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕО)
№ 809/2004 на Комисията от 29.04.2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата,
включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами;
Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
Валутен закон. Условията за отписване на емисията Облигации и Дружеството като емитент на
Облигациите от регистъра на КФН, са уредени в Наредба № 22 на КФН за условията и реда за вписване и
отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на
КФН.
Като публично дружество, София Хотел Балкан се регулира и от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа и подзаконовите актове по прилагането му. Важни въпроси за инвеститорите
във връзка с публичното предлагане и търговията с ценните книжа на Дружеството на регулиран пазар се
уреждат в следните нормативни актове: Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за
пазарите на финансови инструменти; Регламент 809/2004година; Закон за корпоративното подоходно
облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Валутен закон. Разпоредбите на
раздел І от глава единадесета на ЗППЦК и на Наредба № 39 за разкриване на дялово участие в публично
дружество уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството. Уредба на
сделките на Дружеството със собствени акции е налице в чл. 111, ал. 2 и 5 от ЗППЦК и в Търговския
закон. Режимът на търговите предлагания е уреден в раздел ІI от глава единадесета на ЗППЦК, в Наредба
№ 41 от 11.06.2008 година за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на
публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване,
договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, както и в Наредба № 13/22.12.2003 година за
търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. Условията за отписване на дружеството от
регистъра за публичните дружества и другите емитенти по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН са уредени
в чл. 119 от ЗППЦК и в Наредба № 22 на КФН за условията и реда за вписване и отписване на публични
дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН.
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2. Недвижими имоти, съоръжения и оборудване
Основният актив, притежаван от София Хотел Балкан, чрез който се упражнява и основната
търговска дейност, а именно хотелиерство и ресторантьорство, е 5-звездният хотел в София – „Шератон
София Хотел Балкан”. Дружеството притежава право на собственост върху сградата и терена, в който е
построена сградата.
Дъщерното дружество „Метропол Палас” д.о.о. притежава хотел „Метропол Палас” в Белград,
апортиран в капитала му през 2006 г. от „София Хотел Балкан” АД. Дъщерното дружество притежава
право на собственост върху сградата и право на ползване върху терена, в който е построена сградата.
Повече информация относно притежаваните имоти, както и съществуващите тежести върху тях е
представена в раздел „Бизнес преглед”, „Недвижима собственост и оборудване” и „Тежести”.
3. Допълнителна информация относно Акциите и капитала
3.1. Акционерният капитал на Дружеството е:
Брой акции

Клас

Размер (лева)

Номинална стойност на акция

478 536

обикновени

478 536

1 лев

Всички издадени акции са напълно изплатени.
3.2. Промени в капитала и Акциите:
При вписването на Дружеството като еднолично акционерно дружество с държавно имущество
по разпореждане № 44 от 07.10.1991 г. на Министерският съвет (вписано в Търговския регистър при СГС
с Решение № 3 от 22.11.1991 г. по ф.д. № 3925/1990 г.), Дружеството е регистрирано с капитал в размер
на 25 994 000 лв. (неденоминирани), разпределен на 25 994 акции с номинална стойност от 1 000 лева
всяка, от които 12 997 акции на приносител и 12 997 поименни акции. Съгласно т. 2 от Разпореждането
на Министерския съвет, капиталът е определен по единната методика, утвърдена от Министерския съвет.
Капиталът се увеличава през 1993 г. от 25 994 000 лева на 420 181 000 лева (неденоминирани) в
резултат на преоценка, извършена в съответствие с чл. 2, ал. 2 от ПМС № 179/1991 г. Капиталът след
увеличението се разпределя на 420 181 акции с номинална стойност от 1 000 лева всяка, от които 210 090
– акции на приносител и 210 091 – поименни акции. Увеличението е вписано в Търговския регистър при
СГС с Решение № 5 от 10.06.1993 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 1994 г. е извършена промяна във вида на издадените акции, като всички издадени акции
стават поименни. Промяната е извършена съгласно Заповед № 46 от 04.05.1994 г. на Председателя на
Комитета по туризъм при Министерския съвет (в качеството му на упражняващ правата на държавата
като едноличен собственик на капитала) и е вписана в Търговския регистър при СГС с Решение № 7 от
25.05.1994 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
През 1994 г. е извършено още едно увеличение на капитала в резултат на преоценка на
основание ПМС № 179/1991 г. за оценка на имуществото на държавни и общински предприятия, и
включването в капитала на правото на собственост върху земята, върху която е построена сградата на
хотела. Съгласно Заповед № 350 от 15.12.1994 г. на Председателя на Комитета по туризъм към
Министерския съвет, капиталът е увеличен от 420 181 000 лева на 478 536 000 лева (неденоминирани).
След увеличението капиталът се разпределя на 478 536 поименни акции с номинална стойност от 1 000
лева всяка. Увеличаването на капитала е вписано в Търговския регистър при СГС с Решение № 8 от
19.12.1994 г. по ф.д. № 3925/1990 г.
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С Решение № 17 от 16.07.1999 г. по ф.д. № 3925/1990 г. на СГС е вписано деноминиране на
капитала на Дружеството, който става 478 536 лева, разделен на 478 536 поименни акции с номинална
стойност от 1 лев всяка.
След горепосочените промени и в частност през периода, обхванат от историческата финансова
информация, представена в настоящия Проспект, размерът на капитала не е променян.
Всички издадени 478 536 акции са обикновени и безналични. Всяка акция дава право на един
глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с
номиналната й стойност. Акциите са регистрирани в „Централен депозитар” АД, който води книгата на
акционерите на Дружеството.
Едновременно с решението за издаване на Облигациите, за което е изготвен настоящия
Проспект, е прието и решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови до 4 785 360 обикновени
акции, което ще се извърши след потвърждаване на проспект за публично предлагане от Комисията за
финансов надзор (което се очаква на или около датата на потвърждаване на настоящия Проспект), както
и след публикуване на съобщение за публично предлагане на акции съгласно чл. 92а ЗППЦК.
3.3. Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал.
3.4. Няма акции от капитала на Дружеството, които се държат от или от името на самото
Дружество или от дъщерни предприятия на Дружеството.
3.5. Дружеството не е издавало конвертируеми или заменими ценни книжа, или ценни книжа с
варанти и Дружеството или друг емитент не е издавал ценни книжа, чието упражняване може да доведе
до издаване, придобиване или записване на акции на Дружеството.
3.6. В съответствие с възможността, предвидена в чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Уставът на
Дружеството (в редакцията, приета от Общото събрание на 25.01.2011 г.) съдържа принципно
овластяване на Съвета на Директорите да приема решения, в срок до 5 години от вписване на това
последно засега изменение на Устава в търговския регистър, за увеличаване на капитала до достигане на
общ номинален размер от 50 млн. лв. чрез издаване на нови акции. Съветът на Директорите не е приел
такова решение и не предвижда приемане на такова решение към датата на този документ.
Извън посоченото в предходния параграф, Дружеството няма оторизиран, но неиздаден капитал.
Съответно няма уговорки, свързани с права за придобиване или задължения относно оторизиран, но
неиздаден капитал, или задължения за увеличение на капитала.
3.7. Не е налице капитал на Дружеството и на кой да е член на Групата, който е под опция или е
договорено условно или безусловно да бъде поставен под опция.
4. Одобрение на Проспекта
Този Проспект е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 272 - Е от 20 април
2011 година. Издаването на Облигациите се извършва съгласно решение на Общото събрание на
акционерите от 25 януар 2011 г. Съветът на директорите е приел решение от същата дата за
конкретизиране параметрите на емисията и други условия, съгласно овластяването, съдържащо се в
решението на Общото събрание, и за приемане на настоящия Проспект. Налице са всички съгласия,
одобрения и други актове, които се изискват от Устава на Дружеството или от действащите закони на
България относно Публичното предлагане на Облигациите (като предстои публикуване на Съобщение за
предлагането).
5. Допълнителна информация относно членовете на Съвета на Директорите
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5.1.

Участия в акционерния капитал

Към датата на този проспект по-голямата част от акциите от капитала на София Хотел Балкан се
притежават от членове на Съвета на Директорите – непряко, чрез контролирани дружества, както
следва:

Име

Брой притежавани Акции

Кокари Лимитид 1
“Олимпия Дивелъпмънт” 2

360 615
76 051

% от капитала / гласовете
в Общото Събрание
75,36%
15,89%

Източник: София Хотел Балкан
По описания начин Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки (брат и сестра)
притежават непряко (чрез контролираното от тях дружество Кокари Лимитид) 360 615 обикновени
безналични акции с право на глас, представляващи 75.36% от капитала и от гласовете в Общото събрание
на акционерите на „София Хотел Балкан” АД.
Едноличен собственик на капитала на Олимпия Дивелъпмънт е Панос Германос, който
притежава пряко 100% от капитала на Олимпия Дивелъпмънт и по този начин го контролира.
Не са налице ограничения относно разпореждането на членовете на Съвета на Директорите с
притежавани от тях Акции.
5.2. Участия в управлението на други дружества
Членовете на Съвета на Директорите са изпълнявали през последните 5 години и изпълняват
понастоящем ръководни и контролни функции, както и са били съдружници през последните 5 години и
понастоящем са съдружници в следните дружества:
Име
Йоанис
Даскалантонакис

Настоящи позиции/ участия
Като член на административните, управителни
или надзорни органи на следните дружества:
•
„Юропиън Хотел Ентърпрайзис” ЕАД,
България, ЕИК 130916999

Предишни позиции/ участия
Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:

•

TEHNIKI TOURISTIKI
IRAKLEIOU SA, Greece, reg. No
53067/72/Β/02/32

•

METROPOL PALACE DOO, Сърбия,
регистрационен номер, BD 121880/2006

•

•
„TJ Company” S.A., Greece, Registration
No 70127/01AT/B/10/251

•

•
TOURISTIKES EPIHEIRISEIS NOTIOU
AIGAIOU SA, Greece, reg. No 4567/80/Β/86/32
•
N.S.D. Α.Ξ.Ε.Τ.Ε., Greece, reg. No
48190/72/Β/01/07
•
ENTROPIA SA, Greece, reg. No
53126/01/Β/02/626
•
MYKONOS SA, Greece, reg. No
61400/72/B/06/16

TOURISMA SA, Greece, reg. No
5977/81/Β/86/9
TOURISTIKES EPIHEIRISEIS
KRITIS EL GRECO SA, Greece, reg. No
11868/72/B/86/43

•

TOURISTIKES EPIHEIRISEIS
NOTIOU AIGAIOU SA, Greece, reg. No
4567/80/Β/86/32

•

TROULOS SA, Greece, reg. No
44388/72/Β/99/23

•

FAETHON SA, Greece, reg. No
51299/80/B/02/34

1

Съвместно контролирано от Йоанис Даскалантонакис и Константина Даскалантонаки – членове на Съвета на
директорите

2

Контролирано от Панос Германос – член на Съвета на директорите
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Име

Настоящи позиции/ участия

Предишни позиции/ участия

•

FAIAX SA, Greece, reg. No
29312/92/Β/93/2/95

Като съдружник:

•

BELTENCO LIMITED, Registration No: 181381,
Nicosia, Cyprus

•

KOKARY LIMITED, Registration No HE 261258,
Cyprus

HRYSI AKTI SA, Greece, reg. No
62672/72/B/07/07
DASKO HOSPITALITY S.A.,
Greece, reg. No 58000/72/Β/05/01

•

N.S.D. Α.Ξ.Ε.Τ.Ε., Greece, reg.
No 48190/72/Β/01/07

•
SUN STORES A.Ε.Ξ.Τ.Ε.,
Greece, reg. No 41287/72/Β/98/12
•

VALUE RESORTS A.E., Greece,
reg. No 55540/72/Β/03/20

•

AGROTIKI PARAGOGIKI
ELLADOS SA, Greece, reg. No
37054/72/Β/96/21

•

AKTES KRITIS SA, Greece, reg.
No 62486/72/Β/07/03

•

AKTES PANORMOU SA,
Greece, reg. No 61398/72/Β/06/15

•

AKTES RETHYMNOU SA,
Greece, reg. No 60442/81/Β/06/05

•

AKTI MYSSIRIA SA, Greece,
reg. No 24648/72/8/91/4

•

ALIKARNASSOS SA, Greece,
reg. No 63120/72/Β/07/12

•

AMFITRITI SA, Greece, reg. No
52479/72/Β/02/27

•

ASTERAS KRITIS SA, Greece,
reg. No 63695/72/Β/07/18

•

ASTIR ALEXANDROUPOLIS
SA, Greece, reg. No 41849/65/Β/98/05

•

VOREIAI AKTAI KO SA,
Greece, reg. No 2073/01/Β/86/187(96)

•

GALATEIA SA, Greece, reg. No
11864/72/Β/86/39

•

DAFNILA SA, Greece, reg. No
1808/92/Β/86/13/87

•

DIATROFI SA, Greece, reg. No
53715/72/Β/03/02

•

DYTIKIS PELOPONNISOU SA,
Greece, reg. No 44319/72/Β/99/21

•

ELLINIKI XENODOHEIAKI
ETAIREIA SA, Greece, reg. No
35604/01/Β/96/387/98

•

ELLINIKI TEHNIKI
XENODOHEIAKI SA, Greece, reg. No
22213/72/Β/90/22

•

ELLINIKI TOURISTIKI SA,
Greece, reg. No 52619/72/Β/02/28

•

ENTROPIA SA, Greece, reg. No
53126/01/Β/02/626

•

EPIHEIRISEIS KOS SA, Greece,
reg. No 45909/72/Β/00/09

•

EPIHEIRISEIS SANTORINI SA,
Greece, reg. No 45975/72/Β/00/10

•
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EPIHEIRISEIS SOUNIOU SA,

Име

Настоящи позиции/ участия

Предишни позиции/ участия
Greece, reg. No 52188/72/Β/02/23

•

THALASSA SA, Greece, reg. No
55182/92/Β/03/5/04

•

THIRESIA SA, Greece, reg. No
15259/01/Β/87/228

•

CANDIA SA, Greece, reg. No
11294/70/Β/86/7

•

LOUTRA KYLLINIS SA, Greece,
reg. No 40540/23/Β/98/05

•

MYKONOS SA, Greece, reg. No
61400/72/B/06/16

•

MYLOPOTAMOS SA, Greece,
reg. No 47961/72/Β/01/02

•

NOTIOANATOLIKOU
AIGAIOU SA, Greece, reg. No
44320/72/Β/99/22

•

XENODOHEIA SAMOU SA,
Greece, reg. No 20919/72/Β/90/01

•

XENOUS XENIZE SA, Greece,
reg. No 12651/92/Β/86/36

•

PANELENI SA, Greece, reg. No
2165/26/Β/86/03

•

PANORMO SA, Greece, reg. No
50389/72/Β/01/27

•

PHNEIOS SA, Greece, reg. No
50353/31/Β/01/43

•

XENODOXEIA KRITIS, Greece,
reg. No. 11605/70/B/86/317

•

DASKO FOOD SERVICES
INTERNATIONAL, Greece, reg. No
57347/072/B/04/0011

•

MOUSES SA, Greece. Reg. No
55183/72/Β/03/17

•

ARIADNI SA, Greece. Reg. No
65472/72/Β/08/04

Димитри
Константопулос

Като член на административните, управителни
или надзорни органи на следните дружества:
METROPOL
PALACE
DOO,
Сърбия,
регистрационен номер, BD 121880/2006

Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:
•
“Интернешънъл Лоджинг ъф
България“ АД, България, ЕИК 130917671
•
VALUE RESORTS A.E., Greece,
reg. No 55540/72/Β/03/20
•
FRESH GOURMET SA, Greece.
Reg. No 35427/70/B/96/57

Константина
Даскалантонаки

Като член на административните, управителни
или надзорни органи на следните дружества:

Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:

•
„Интернешънъл Лоджинг ъф България”
АД, България, ЕИК 130917671

•

•
„TJ Company” S.A., Greece, Registration
No 70127/01AT/B/10/251
•

TOURISTIKES EPIHEIRISEIS NOTIOU
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TEHNIKI TOURISTIKI
IRAKLEIOU SA, Greece, reg. No
53067/72/Β/02/32

•

TOURISMA SA, Greece, reg. No
5977/81/Β/86/9

•

TOURISTIKES EPIHEIRISEIS
KRITIS EL GRECO SA, Greece, reg. No

Име

Настоящи позиции/ участия
AIGAIOU SA, Greece, reg. No 4567/80/Β/86/32
•
N.S.D. Α.Ξ.Ε.Τ.Ε., Greece, reg. No
48190/72/Β/01/07
•
MYKONOS SA, Greece, reg. No
61400/72/B/06/16

Предишни позиции/ участия
11868/72/B/86/43

•

Като съдружник:

•

TOURISTIKES EPIHEIRISEIS
NOTIOU AIGAIOU SA, Greece, reg. No
4567/80/Β/86/32

•

TROULOS SA, Greece, reg. No
44388/72/Β/99/23
FAETHON SA, Greece, reg. No
51299/80/B/02/34

BELTENCO LIMITED, Registration No: 181381,
Nicosia, Cyprus
KOKARY LIMITED, Registration No HE 261258,
Cyprus

•

HRYSI AKTI SA, Greece, reg. No
62672/72/B/07/07

•

DASKO HOSPITALITY S.A.,
Greece, reg. No 58000/72/Β/05/01

•

N.S.D. Α.Ξ.Ε.Τ.Ε., Greece, reg.
No 48190/72/Β/01/07

•

SUN STORES A.Ε.Ξ.Τ.Ε.,
Greece, reg. No 41287/72/Β/98/12

•

AGROTIKI PARAGOGIKI
ELLADOS SA, Greece, reg. No
37054/72/Β/96/21

•

AKTES KRITIS SA, Greece, reg.
No 62486/72/Β/07/03

•

AKTES PANORMOU SA,
Greece, reg. No 61398/72/Β/06/15

•

AKTES RETHYMNOU SA,
Greece, reg. No 60442/81/Β/06/05

•

AKTI ANTIMAHEIAS SA,
Greece, reg. No 15724/72/Β/87/8

•

AKTI MYSSIRIA SA, Greece,
reg. No 24648/72/8/91/4

•

ALIKARNASSOS SA, Greece,
reg. No 63120/72/Β/07/12

•

AMFITRITI SA, Greece, reg. No
52479/72/Β/02/27

•

ASTERAS KRITIS SA, Greece,
reg. No 63695/72/Β/07/18

•

ASTIR ALEXANDROUPOLIS
SA, Greece, reg. No 41849/65/Β/98/05

•

VOREIAI AKTAI KO SA,
Greece, reg. No 2073/01/Β/86/187(96)

•

DAFNILA SA, Greece, reg. No
1808/92/Β/86/13/87

•

DIATROFI SA, Greece, reg. No
53715/72/Β/03/02

•

DYTIKIS PELOPONNISOU SA,
Greece, reg. No 44319/72/Β/99/21

•

ELLINIKI XENODOHEIAKI
ETAIREIA SA, Greece, reg. No
35604/01/Β/96/387/98

•

ELLINIKI TEHNIKI
XENODOHEIAKI SA, Greece, reg. No
22213/72/Β/90/22

•

ELLINIKI TOURISTIKI SA,
Greece, reg. No 52619/72/Β/02/28

•

EPIHEIRISEIS KOS SA, Greece,
reg. No 45909/72/Β/00/09

•
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EPIHEIRISEIS SANTORINI SA,

Име

Настоящи позиции/ участия

Предишни позиции/ участия
Greece, reg. No 45975/72/Β/00/10

•

EPIHEIRISEIS SOUNIOU SA,
Greece, reg. No 52188/72/Β/02/23

•

THALASSA SA, Greece, reg. No
55182/92/Β/03/5/04

•

THIRESIA SA, Greece, reg. No
15259/01/Β/87/228

•

CANDIA SA, Greece, reg. No
11294/70/Β/86/7

•

LOUTRA KYLLINIS SA, Greece,
reg. No 40540/23/Β/98/05

•

MYKONOS SA, Greece, reg. No
61400/72/B/06/16

•

MYLOPOTAMOS SA, Greece,
reg. No 47961/72/Β/01/02

•

NOTIOANATOLIKOU
AIGAIOU SA, Greece, reg. No
44320/72/Β/99/22

•

XENODOHEIA SAMOU SA,
Greece, reg. No 20919/72/Β/90/01

•

XENOUS XENIZE SA, Greece,
reg. No 12651/92/Β/86/36

•

PANELENI SA, Greece, reg. No
2165/26/Β/86/03

•

PANORMO SA, Greece, reg. No
50389/72/Β/01/27

•

PHNEIOS SA, Greece, reg. No
50353/31/Β/01/43

•

XENODOXEIA KRITIS, Greece,
reg. No. 11605/70/B/86/317

•

MOUSES SA, Greece. Reg. No
55183/72/Β/03/17

•

CHARISMA, Greece. Reg. No
48443/72/Β/01/08

•

ARIADNI SA, Greece. Reg. No
65472/72/Β/08/04

Панос Германос

Като член на административните, управителни
или надзорни органи на следните дружества:
•
OLYMPIA
DEVELOPMENT
SA,
Greece, registration number, 60811 (Α.Ρ.ΜΑΕ
60811/04/Β/06/108)
•
SYSTEMS SUNLIGHT S.A., Greece,
registration
number,
31055
(Α.Ρ.ΜΑΕ
31055/04/Β/94/157(06)
•
SQUARE ROOT S.A. Greece, registration
number, 58435 (Α.Ρ.ΜΑΕ 58435/01/Β/05/307)
•
ROSHAL HOLDINGS LIMITED, Cyprus
registration number, HE 206239
•
MULTIRAMA S.A., Greece, registration
number, 6039(Αρ.ΜΑΕ 6039/04/Β/86/168(09)
•
P4 Sp.ZO.O, Poland, registration number,
KRS 0000217207
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Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:
•
„Аксес
България

България”

ЕАД,

•
DkD DEVELOPMENTS SA,
Гърция, регистрационен номер, 50165
•
GERMANOS
S.A.,
регистрационен номер, 20523

Гърция,

Име

Харидимос
Сиганос

Настоящи позиции/ участия
•
ΤΟLLERTON INVESTMENTS LTD,
Cyprus, registration number, HE 175495
•
SUNLIGHT RECYCLING S.A., Greece,
registration
number,
64581
(Αρ.
ΜΑΕ
64581/04/B/07/222)
•
MICROSTAR
LIMITED,
Cyprus
registration number, HE 161762
•
Publicworld SA, Greece, Α.Ρ.ΜΑΕ
58910/04/Β/05/136
•
Luzandro LTD, Cyprus, Reg.No: H.E.
254597
•
Vandervelle LTD, Cyprus, Reg.No: H.E.
244345
•
Netsite LTD, Cyprus, Reg.No: H.E.
204691
•
LOCUS ESTATE SA, Greece Α.Ρ.ΜΑΕ
66826/04/Β/08/82
•
VANDERVELLE SA, Greece, Α.Ρ.ΜΑΕ
67918/04/B/09/47
•
DIGITAL SHOPPING SA, Greece
Α.Ρ.ΜΑΕ 68915/04/Β/09/183

Предишни позиции/ участия

Като член на административните, управителни
или надзорни органи на следните дружества:

Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:
•
„Валю
Ризортс
България”
ЕООД, България, ЕИК 131495162

•
Изпълнителен директор на „Юропиън
Хотел Ентърпрайзис” АД, ЕИК 130916999;
•
Изпълнителен
директор
на
„METROPOL
PALACE
DOO,
Сърбия,
регистрационен номер, BD 121880/2006;
•
Член на съвета на директорите „TJ
Company” S.A., Greece, Registration No
70127/01AT/B/10/251.

•
„Сирах Билд” ЕООД, България,
ЕИК 131456259
•
VALUE RESORTS A.E., Greece,
reg. No 55540/72/Β/03/20
•
FIRST CLASS SA, Greece. Reg.
No 51775/01/AT/B/02/272 (2009)
•
APOLLONIES
AKTES
Greece. Reg. No 49557/04/B/01/123

SA.

Като съдружник:
•
„Валю
Ризортс
България”
ЕООД, България, ЕИК 131495162;
•
„Сирах Билд” ЕООД, България,
ЕИК 131456259.
Като член на административните,
управителни или надзорни органи на
следните дружества:

Панайот Тонев

„Мултимекс Травел” ЕООД
Като съдружник:
„Мултимекс Травел” ЕООД
Източник: София Хотел Балкан
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5.3. Присъди, участие в дружества, обявени в несъстоятелност, принудителни мерки
През последните пет години, предхождащи датата на този документ, никой от членовете на
Съвета на Директорите на Дружеството, нито негов учредител:
•

не е осъждан за престъпления;

•

не е свързан по какъвто и да било начин с производство по несъстоятелност, управление от
синдик или ликвидация, в качеството му на член на административен, управителен или
надзорен орган, или висш ръководител, на дружество или друга организация, с изключение
на това, че:

•

o

г-н Харидимос Сиганос е бил управител и едноличен собственик на капитала
на „Сирах Билд” ЕООД, което е прекратено по решение на едноличния
собственик от 30.10.2007 г. и е обявено в ликвидация, като за ликвидатор е
избрана Мария Венелинова Маркова-Георгиева; в търговския регистър е
обявена покана до кредиторите по чл. 267 от Търговския закон на 15.05.2008 г.,
ликвидацията е приключила и по решение на едноличния собственик на
капитала от 12.05.2009 г. дружеството е заличено от Търговския регистър на
24.06.2009 г.;

o

г-н Панайот Тонев е бил управител на „Мултимекс Травел” ЕООД, което е
прекратено поради несъстоятелност, като производството е започнало по молба
на самия длъжник съгласно чл. 626 от Търговския закон; производството по
несъстоятелност е открито съгласно чл. 630, ал. 1 ТЗ с Решение № 306 от 3
април 2009 г. по търг.дело № 582/2008 г. на СГС, Търговско отделение, и
дружеството е заличено от Търговския регистър на 9 юли 2010 г. по решение от
31.05.2010 г. по търг.дело № 582/2008 г. на СГС съгласно чл. 632, ал. 4 от
Търговския закон;

не е официално публично инкриминиран или санкциониран от законови или регулаторни
органи (включително от професионални органи) и не е лишаван 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.

5.4. Конфликт на интереси
В Съвета на Директорите на София Хотел Балкан са Йоанис Даскалантонакис и Константина
Даскалантонаки, които непряко контролират Дружеството.
Членовете на Съвета на Директорите (включително двете горепосочени лица) са заявили, че ще
бъдат лоялни към Дружеството и когато действат в това си качество, ще предпочитат интереса на София
Хотел Балкан пред своя собствен, ще полагат усилия да избягват конкретни ситуации на конфликти на
интереси и ще спазват останалите си задължения и отговорности към акционерите на Дружеството
съгласно изискванията на закона. Независимо от това, възможно е възникването на ситуации, в които
интересите на член на Съвета на директорите на Дружеството ще се конфронтират с неговите собствени
интереси. В случай на възникване на такива конфликти, съответният член на Съвета на Директорите ще
ги разкрие своевременно и пълно пред управителния орган и няма да участва при вземане на решения по
съответния въпрос, както и няма да оказва влияние върху останалите членове на Съвета на Директорите
при решаване на въпроса.
5.5. Възнаграждения и суми за пенсионно осигуряване
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През финансовата година, приключила на 31 декември 2009 г., София Хотел Балкан АД е
изплатило/начислило възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите в общ размер на 11204.95
лв. нетно и съответно, в полза на същите са начислявани суми за задължително пенсионно осигуряване в
общ размер на 2210.65 лева. Дъщерното Дружество не е изплащало или начислявало възнаграждения или
осигуровки през този период за членове на Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД.
По-долу представяме информация за размера на сумите за всеки член на съвета отделно:
Име

Възнаграждение в лв.

Суми
за
зад.пенсионно
осигуряване в лв.

Панайот Тонев

11 204.95

2 210.65

Йоанис Даскалантонакис

0

0

Панос Германос

0

0

Димитри Константопулос

0

0

Константина Даскалантонаки

0

0

Пантелис Фанургакис*

0

0

Василис Теодоракис**

0

0

Аристотелис Каритинос**

0

0

* По решение на ОС от 13.07.2010 г. е освободен от длъжност, като на негово място е избран Харидимос Сиганос,
вписано в търговския регистър на 24.11.2010 г.
** Освободени от длъжност по решение на ОС от 16.06.2009 г., вписано в търговския регистър на 24.11.2009 г.
Източник: „София Хотел Балкан” АД

По отношение на финансовата година, приключила на 31 декември 2010 г., София Хотел Балкан
АД е изплатило/начислило възнаграждения на долупосочените лица като членове на Съвета на
Директорите в общ размер на 87 682.32 лева нетно и съответно, в полза на същите са начислявани суми
за задължително пенсионно осигуряване в общ размер на 3 754.80 лева. Дъщерното Дружество не е
изплащало или начислявало възнаграждения или осигуровки през този период за членове на Съвета на
директорите на София Хотел Балкан АД.
По-долу представяме информация за размера на сумите за всеки член на съвета отделно:
Име

Възнаграждение в лв.

Суми
за
зад.пенсионно
осигуряване в лв.

Панайот Тонев

17 272.47

2 746.80

Йоанис Даскалантонакис

0

0

Панос Германос

0

0

Димитри Константопулос

70 409.85

1008

Константина Даскалантонаки

0

0
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Име

Възнаграждение в лв.

Суми
за
зад.пенсионно
осигуряване в лв.

Пантелис Фанургакис*

0

0

Харидимос Сиганос

0

0

* По решение на ОС от 13.07.2010 г. е освободен от длъжност, като на негово място е избран Харидимос Сиганос,
вписано в търговския регистър на 24.11.2010 г.
Източник: „София Хотел Балкан” АД

Извън горепосоченото, не са начислявани или заделяни от София Хотел Балкан АД или неговото
Дъщерно Дружество суми за пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни
обезщетения.
Не са налице обезщетения в натура, дадени от Емитента или неговото Дъщерно Дружество на
членовете на Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД, за услуги във всичките им функци по
отношение на Емитента и неговото Дъщерно Дружество.
5.6. Договорености, свързани с избора на членове на Съвета на Директорите
Не са налице договорености и споразумения, включително между акционери на Дружеството
негови клиенти и/или доставчици, в съответствие с които са избрани определени лица за членове на
Съвета на Директорите.
5.7. Обезщетения при прекратяване на договори с членове на Съвета на Директорите
Не са налице действащи договори и не се очаква сключването на договори между член на
Съвета на Директорите и Дружеството или негово Дъщерно Дружество, предвиждащи изплащане на
обезщетения при прекратяване на договорните отношения, с изключение на посоченото по-долу.
Съгласно сключения договор с един от членовете на Съвета на директорите – Димитри
Константопулос, е предвидено изплащане на обезщетение при прекратяване на договора в определени
случаи. Договорът е влязъл в сила на 01.07.2010 г. и е валиден до 30.06.2013 г., като предвижда, че при
едностранно предсрочно прекратяване от страна на Дружеството като възложител (с изключение на
прекратяване по вина при умисъл или груба небрежност на изпълнителя), възложителят ще дължи
обезщетение в размер на уговореното възнаграждение до края на срока на договора, като годишното
възнаграждение на Димитри Константопулос, определено съгласно решение на общото събрание на
акционерите от 25.01.2011 г., е в размер на 72 000 евро и подлежи на годишна индексация съгласно
годишния процент на инфлация на Европейския съюз за България (HICP). Изпълнителят има право на
същото обезщетение и в случай, че упражни правото си да прекрати едностранно предсрочно договора
при промяна в контрола върху възложителя (промяна на контрола по смисъла на договора е налице при
придобиване от трето лице на пряк или непряк контрол върху 25% или повече от издадените акции с
право на глас на Дружеството).
Следва да се има предвид, че независимо от изтичането на мандата на Димитри Константопулос
към датата на влизане в сила на горепосочения договор, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Устава
на Дружеството, той продължава да изпълнява функциите си като член на Съвета на директорите до
приемане на изрично решение за освобождаването му от компетентния за това дружествен орган, а
именно общото събрание на акционерите (вж. и бележките към таблицата в раздел „Съвет на
директорите”), поради което и правата и задълженията му са уредени с горепосочения договор,
включително правото му на обезщетение при прекратяване на договора.
6. Значителни промени

143

След 31 декември 2010 година (към която дата е изготвен последния финансов отчет,
инкорпориран чрез препращане в Проспекта), са налице следните промени:
Проведено е Общо събрание на акционерите на Дружеството на 25 януари 2011 г., на което са
приети решения за: а) увеличение на капитала от 478 536 лева на до 5 263 896 лева, чрез издаване на нови
до 4 785 360 обикновени акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,60 лева всяка,
въз основа на което е изготвен Проспект за публично предлагане на акции, който ще бъде внесен за
потвърждаване от Комисията за финансов надзор на или около датата на представяне на настоящия
Проспект, б) решение за емитиране на облигации, въз основа на което е изготвен настоящия Проспект; в)
промени в Устава на Дружеството.
Освен горепосочените, не са налице съществени промени във финансовото или икономическото
състояние и перспективи на Дружеството след 31 декември 2010 г.
7. Съществени договори
С изключение на посоченото по-долу, не са налице:
•

значителни договори, различни от договорите, сключвани в хода на обичайната търговска
дейност, по които Дружеството, дъщерното дружество или друг член на Групата да е страна, за
двете години, предхождащи Проспекта;

•

договори (различни от договорите, сключвани в хода на обичайната търговска дейност), по
които Дружеството или Дъщерното Дружество или друг член на Групата да е страна, ако този
договор поражда задължение или право от съществено значение за групата към датата на този
документ.

Дъщерното Дружество “Метропол Палас” д.о.о. е сключвало и все още е страна по действащи
договори във връзка с провежданите реновиране, реконструкция и частично надстрояване на сградата на
хотел “Метропол Палас” в Белград. В таблицата по-долу са посочени данни на контрахентите по тези
договори, дати на сключване на договори и анекси и предмета им, стойността на извършваните дейности,
изплатената част от дължимата на съконтрахентите цена и оставащата част от нея.
Име на
строителната
фирма

Вид

Дейност/предмет

Основна
Първоначален
Građevinar Kocić
дейност
договор
Contractor)

анекс

строителна
(General

Основна
строителна
дейност
(General
Contractor),
възнаграждение и плащане
на възнаграждение

Първоначален
Договор
договор

Протокол
номер

Протокол
дата

Стойност

Суми,
изплатени
досега

01-124/1

4% от
възнагражде28.5.2008.
нията по
сключени
договори

01-105/1

3% от
възнагражденията по
сключени
21.7.2009.
договори във
вр.с
механични и
ел.работи

01-123/1

28.5.2008. 3 148 213.54 € 3 911 716.18 €
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Неплатени
(оставащи)
суми

Приложение 1 – Събаряне
Първоначален
– Укрепване – Изливане на
договор
бетон

01-123/2

28.5.2008.

Анекс 001

Събаряне
на
зидове
анексА, изкопни работи

01-150/1

24.6.2008.

Анекс 002

Бетонни стени, Събаряне,
Изкопни работи, Укрепване

01-150/2

16.9.2008.

Aнекс 003

Работа по гаражи (бетон),
Събаряне, Изкопи

01-2

06.01.2009.

Aнекс 004

Начин на плащане

01-66/1

04.05.2009.

Aнекс 005

Зидария, кръгли стени

01-105/2

21.07.2009.

01-194/1

16.9.2008.

01-194/2

16.9.2008.

Първоначален
Договор
договор

Creative Lines

Vokamont

Cepting

Първоначален Приложение
1
договор
Гипсокартонени панели

–

Aнекс 001

Гипсови панели, Авансово
плащане

Анекс 002

Условия на плащане

375 163.00 €

206 798.64 €

168 364.36 €

175 914.48 €

231 471.32 €

58 730.99 €

175 215.45 €

01-1

06.01.2009.

01-121/1

31.07.2009.

Първоначален
Договор
договор

01-224/1

29.10.2008.

Първоначален Приложение 1 - Работа по
договор
водни инсталации

01-224/2

29.10.2008.

Първоначален Приложение
2
договор
Канализационни работи

01-224/3

29.10.2008.

Приложение
3
Първоначален
Канализационни работи н
договор
сутерен

01-31/2

03.03.2009. 407 385.80 €

Приложение
4
–
Първоначален
Противопожарна
водна
договор
система

01-32/1

03.03.2009.

Анекс 001

Водна система, Начин на
плащане

01-31/1

03.03.2009.

Aнекс 002

Канализационна система

01-31/3

03.03.2009.

Първоначален
Договор
договор

01-225/1

29.10.2008.

Първоначален Противопожарна пръскачка
договор
(Sprinkler)

01-225/2

29.10.2008. 233 946.44 €

Анекс 001

–

Противопожарна пръскачка
(Sprinkler)

01-8/1
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27.01.2009.

Pavle

Първоначален
Договор
договор

01-9/1

28.01.2009.

Първоначален
Прозорци
договор

01-9/2

28.01.2009.

Първоначален Приложение 2 – Метална
договор
конструкция

01-119/2

31.07.2009.

Анекс 001

01-119/1

31.07.2009.

01-16/1

04.02.2009.

Условия на плащане

Първоначален
Договор
договор

Fon Inžinjering

Първоначален Приложение
1
договор
Вентилационни шахти

–

145 786.52 €

867 145.89 €

233 950.36 €

633 195.53 €

659 303.84 €

11.02.2009.

Погасяване на аванс

01-33/1

11.02.2009.

01-47/1

06.04.2009.

01-47/2

06.04.2009.

Първоначален Appendix 2 - Инсталация
договор
високо напрежение Гаражи

01-47/3

06.04.2009. 1 003 568.59 € 344 264.75 €

Appendix 3 – Ниско
Първоначален напрежение, инсталиране
договор
на телекомуникационна и
сигнализационна системи

01-110/2

31.07.2009.

Анекс 001

01-110/1

29.07.2009.

Първоначален
Договор
договор
Приложение
Първоначален
Инсталация
договор
напрежение
Elektro Tim

23 568.05 €

04.02.2009.

Първоначален
Appendix 2 - Вода
договор
Анекс 001

169 354.57 €

1

–
високо

Високо напрежение Гаражи

Общо:

6 204 777.83 € 4 954 943.45 € 2 013 337.02 €

Източник: „София Хотел Балкан” АД

8. Одитор и одитен комитет
8.1. Одитор:
Специализирано одиторско предприятие “ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД (ЕИК 121499387),
номер 085, член на Института на регистрираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), със
седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Възраждане, бул. „Мария Луиза” № 9-11, чрез
Ирена Вакова, в качеството й на регистриран одитор, е одитирало финансовите отчети на Дружеството за
2009, 2008 и 2007 година.
В одиторските доклади за заверка на консолидираните годишни финансови отчети за 2009 г. и
2008 г. е изразено следното квалифицирано мнение:
Цитат от одиторския доклад върху консолидирания финансов отчет към 31 декември 2009 г.:
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„Основание за квалифицирано одиторско мнение: Към 31 декември 2009 г. Групата е
класифицирала полученото право за ползване на земя в Сърбия на стойност 13,557 хиляди лева като
Сгради в Имоти, машини и съоръжения (2008 г.: 14,672 хиляди лева). По наше мнение, тази
класификация не е в съответствие с изискванията на МСС 38 Нематериални активи, съгласно които това
право за ползване трябва да се класифицира като нематериален актив. В резултат на това, Имоти,
машини и съоръжения са надценени, а Нематериални активи са подценени с горепосочената сума.
Нашият одиторски доклад върху финансовия отчет за годината, завършила на 31 декември 2008 г., също
беше модифициран в това отношение.
Квалифицирано мнение: По наше мнение, с изключение на ефекта върху консолидирания
финансов отчет в резултат на описаното в параграф „Основание за квалифицирано одиторско мнение”,
консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата
към 31 декември 2009 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за
годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети
в Европейския съюз.”
Цитат от одиторския доклад върху консолидирания финансов отчет към 31 декември 2008 г.:
„Основание за квалифицирано одиторско мнение: Несъгласие с ръководството: Към 31.12.2008
г. Групата е класифицирала полученото право за ползване на земя в Сърбия на стойност 16,077
хил.лв.като „Сгради” в Имоти, машини и съоръжения. Същият актив е посочен като нематериален в
баланса към 31.12.2007 г. По наше мнение, тази класификация не е в съответствие с изискванията на
МСС 38 Нематериални активи, съгласно които това право за ползване трябва да се класифицира като
нематериален актив. В резултат на това Имоти, машини и съоръжения са надценени, а Нематериални
активи са подценени с горепосочената сума.
Квалифицирано мнение: По наше мнение, с изключение на ефекта върху консолидирания
финансов отчет на описаното в параграф „Основание за квалифицирано одиторско мнение”,
консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата
към 31 декември 2008 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за
годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети
в Европейския съюз.”
Квалифицираното мнение, изразено в одиторските доклади за заверка на годишните
консолидирани финансови отчети на „София Хотел Балкан” АД за 2008 и 2009 г., относно начина на
отразяване на правото на ползване върху терена, в който е изграден хотел „Метропол Палас” в Белград,
Сърбия (в частта „Имоти, машини и съоръжения”, вместо в частта „Нематериални активи”, където би
трябвало да е според одитора на „София Хотел Балкан” АД) се дължи на начина на отразяване на този
актив в отчета на Дъщерното Дружество „Метропол Палас” д.о.о., като консолидираните финансови
отчети на дружеството – майка са съобразени със съответните индивидуални финансови отчети на
Дъщерното Дружество, които подлежат на консолидация.
8.2. Одитен комитет:
На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите
на заседание, проведено на 16.06.2009 г., избра одитен комитет с мандат от 5 години в състав от следните
3 лица:
•
Златка Стефанова Колева - дипломиран експерт-счетоводител;
•
Диана Йорданова Деянова-Рангелова - дипломиран експертсчетоводител и
•
Анелия Дудова Динова-Стойчева.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова отговаря на чл. 40е, ал. 4 от ЗНФО, за образование и опит.
9. Документи, предоставени за преглед
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Копия от следните документи ще бъдат предоставени за преглед в течение на нормалното
работно време през седмицата (събота, неделя и официалните празници са изключени) от датата на
публикуване на този Проспект в срока на неговата валидност:
а) Този Проспект;
б) одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2007, 2008 и 2009 година, заедно
с одиторските доклади, междинният (неокончателен и неодитиран) финансов отчет към 31 декември
2010 година, Уставът на Дружеството и другите документи, към които Проспектът препраща съгласно
раздел “Инкорпориране чрез препращане”,
в следните места и по следния начин:
•

в офиса на Дружеството в гр. София 1000, р-н Средец, пл. „Света Неделя” № 5, Република
България; телефонен номер: +359 2 937 80 69, факс: +359 2 981 00 10, лице за контакти:
Десислава Ялъмова (Директор за връзки с инвеститорите), ел. поща: yalamova@sofiabalkan.net;

•

във финансовите центрове на Водещия Мениджър, посочени по-горе в Проспекта, в които се
приемат Заявки за записване на Облигации, телефонен номер: +359 2 811 66 25, факс: +359
2 9 888 150, лице за контакти: Георги Милев, ел. поща: GMilev@postbank.bg.

Потенциалните инвеститори могат да получат безплатно копие от настоящия Проспект в
офисите на Дружеството и на Водещия Мениджър на горепосочените адреси. Проспектът ще е достъпен
и на интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net, както и на Интернет страницата на
Водещия Мениджър: www.postbank.bg.
Този Проспект и допълнителна публична информация за Дружеството могат да бъдат получени
от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), след одобряване на Проспекта, и
от “Българска фондова борса – София” АД (www.bse-sofia.bg), след приемането на Облигациите за
търговия, както и чрез специализираната финансова медия на Българската фондова борса X3News
(www.X3news.com).
10. Разни
10.1. Облигациите не са и няма да бъдат продавани или предлагани, изцяло или частично, при
условията на публично предлагане в България (с изключение на настоящото Предлагане) преди
Приемането за Търговия на Неофициалния пазар на Българска Фондова Борса.
Към датата на настоящия Проспект всички издадени от Дружеството 478 536 обикновени,
безналични акции са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на Българската фондова борса с
борсов код 3ZB, на който се очаква да бъдат регистрирани и новите до 4 785 360 обикновени, безналични
акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3,60 лева всяка, след успешно
приключване на увеличаването на капитала, което ще се извършва едновременно с Предлагането на
настоящите Облигации (вж. Причини за публичното предлагане и използване на приходите).
10.2. Освен чрез обявяване в търговския регистър, Дружеството ще публикува покани за
свикване на Общо събрание на акционерите чрез информационната медия X3 News.
10.3. Към датата на този Проспект Дружеството не разполага с информация: (a) за лице, което
възнамерява да закупи повече от 5% от Облигациите; (б) за наличието на предложения за задължително
поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на
Акциите; (в) за предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния
капитал на Дружеството, направени през 2009 и 2010 година.
10.4. Общите прогнозируеми разноски, такси и разходи във връзка с Предлагането за сметка на
София Хотел Балкан се очаква да възлязат на сума в размер на 16 351,15 лева (без ДДС), включително
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възнаграждението на Водещия Мениджър (в размер на 4 000 евро с левова равностойност от 7 823,32
лв.), такса на КФН за потвърждаване на проспекта; такси на Централния депозитар и на БФБ за
регистрация на емисията Облигации; други регистрации, публикации и външни услуги във връзка с
емисията и др.под. За сметка на инвеститорите могат да бъдат евентуални такси и комисиони, дължими
на обслужващите ги инвестиционни посредници (ако подават заявки за записване не директно до
Водещия Мениджър) и/или банки във връзка със записване на Облигации, превеждане на емисионна
стойност и др.под. в съответствие с конкретните приложими тарифи и/или договори с тях.
10.5. Никаква част от Облигациите не е запазена за закупуване от служители на Дружеството
или от който и да било друг клас инвеститори, независимо дали са свързани или не с Дружеството.
10.6. Информация за възнаграждението на Водещия Мениджър е посочена в “Записване и
продажба - Предлагането”, както и в „Причини за публичното предлагане и използване на приходите”.
Възнаграждението на други консултанти на Емитента не зависи от успеха на Предлагането. Водещият
Мениджър по Предлагането не притежава акции от капитала на Емитента и няма значителен пряк или
непряк икономически интерес в Емитента, с изключение на това, че Водещият Мениджър (пряко или
дружества от групата му) е основен кредитодател на Дружеството и неговото Дъщерно дружество, по
силата на няколко договора за кредит, описани подробно в „Преглед на финансовото състояние и
дейността – Съществена задлъжнялост”.
Не са налице интереси (включително конфликтни) на физически и юридически лица, участващи в
Предлагането.
10.7. Инвеститорите ще могат да получат информация за цените и обема на сключваните
борсови сделки с Облигации на Дружеството, за цените и обема на търсене и предлагане на Облигациите
и друга инвестиционна информация от лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид
информация ще може да бъде получена и от бюлетина на БФБ на интернет страницата на БФБ www.bsesofia.bg, от финансовата преса и други подобни източници (след приемането на Облигациите за търговия
на борсата).
10.8. Този проспект не включва изявления и/или доклади, изготвени от външни консултанти,
експерти или одитори, различни от лицето, посочено като отговорно за информацията в проспекта.
10.9. Този проспект е изготвен съгласно българското право. Термините, които не са дефинирани
в Проспекта, ще имат значението, което следва от действащото българско законодателство. Ако някое
условие в Проспекта, включително относно извършването на Предлагането, противоречи на
действащото към съответния момент българско законодателство или приложими регулации, прилагат се
последните и без да е необходима промяна в Проспекта.
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ДЕФИНИЦИИ

Дефинициите по-долу се използват навсякъде в този Проспект, освен ако контекстът изисква друго.
“Акции”

Издадените акции или изобщо акции на София
Хотел Балкан АД, ISIN код BG11ZESOAT12

“БВП”

брутен вътрешен продукт

“БНБ”

Българската народна банка

“БФБ”, “Българска Фондова Борса”
или “Борсата”

“Българска фондова борса – София” АД

„Групата”

включва София Хотел Балкан и неговото дъщерно
дружество „Метропол Палас” д.о.о.

“Директори”

Членовете на
Дружеството

„Дъщерното дружество”

„Метропол Палас” д.о.о.

“Емисионна стойност”

Цената, по която се предлага за записване една
Облигация или 100 евро

“Емитент”, “Дружеството” или София
Хотел Балкан

София Хотел Балкан АД

“ЕС”

Европейски съюз

“ЗППЦК”

Български Закон за публичното предлагане на
ценни книжа

„ЗПФИ”

Български Закон за пазарите на финансови
инструменти

Съвета

на

Директорите

на

или

„Юробанк И Еф Джи България” АД, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1048, район
Средец, бул. „Цар Освободител” № 14,
упълномощен от “София Хотел Балкан” АД да
обслужва подписката и издаването на Облигациите

“Комисия за Финансов Надзор” или
“КФН”

Комисията за финансов надзор на Република
България

"МВФ"

Международен валутен фонд

"МСС"

Международни счетоводни стандарти

"МСФО"

Международни стандарти за финансова отчетност

“Облигации”

Предлаганите с настоящия проспект до 100 000
Облигации

“Инвестиционен
Посредник”
„Водещ Мениджър”
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“Общо Събрание”

Общото събрание на акционерите на София Хотел
Балкан АД

“Предлагане”

Публично предлагане в България на до 100 000
Облигации по реда и при условията на настоящия
Проспект

“Предлагани Облигации”

Облигации, предлагани за записване и издавани от
София Хотел Балкан АД

"Приемане за Търговия"

Приемане на Облигациите за търговия на
неофициален пазар на Българска Фондова Борса

Регулирана информация

Регулираната информация по глава шеста „а” от
ЗППЦК, вкл. по глава шеста, Раздел V от ЗППЦК,
които емитент на облигации е длъжен да разкрива
пред обществеността

“Съвет на Директорите”

Съвета на директорите на София Хотел Балкан АД

“Увеличаване на капитала”

Увеличаване на капитала на София Хотел Балкан
АД по решение на Общото събрание на
акционерите от 25 януари 2011 г. чрез Предлагане
на до 4 785 360 Нови обикновени, безналични
акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и
емисионна стойност от 3,60 лева всяка

“Устав”

Устава на София Хотел Балкан АД

"Централния Депозитар"

“Централен депозитар” АД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 10, ет.
4, дружество, което по силата на закона води
националния регистър за безналични ценни книжа
в България и извършва, освен другото, услуги по
клиринг и сетълмент на сделки с безналични ценни
книжа. Централният депозитар е депозитарната
институция за предлаганите ценни книжа.

В този Проспект думите, обозначаващи който и да е род, включват всички родове, освен ако контекстът
изисква друго.
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