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Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w 
sprawie stosowania Dyrektywy nr 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia 
poprzez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam. 
 
Rozporządzenie (WE) nr 486/2012 Komisji z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) 809/2004 w odniesieniu do formy i treści prospektu emisyjnego, 
prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków oraz w 
odniesieniu do wymogów informacyjnych 
 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 862/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do informacji dotyczących zgody na 
wykorzystanie prospektu emisyjnego, informacji o indeksach bazowych, a także w 
odniesieniu do wymogu dotyczącego raportu sporządzonego przez niezależnych księgowych 
lub biegłych rewidentów 

oraz  
 
Dekret nr 2 z dnia 17.09.2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego dla oferty publicznej 
oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych oraz 
ujawniania informacji (tytuł zmieniony - ДВ, nr 63 z dnia 08.12.2016 r.)  

 

18 LISTOPADA 2016  

 

Niniejszy Dokument rejestracyjny zawiera wszystkie informacje na temat Emitenta papierów 
wartościowych niezbędne do dokonania decyzji inwestycyjnych, w tym główne zagrożenia 
związane z Emitentem i jego działalnością. 
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W interesach inwestorów jest wziąć pod uwagę niniejszy Dokument Rejestracyjny oraz 
Dokument o papierach wartościowych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. 

Niniejszy Dokument rejestracyjny wraz z Dokumentem o oferowanych papierach wartościowych 
i Podsumowaniem stanowią całość Prospektu oferty publicznej papierów wartościowych. 

 

DECYZJĄ NR 845-E Z DNIA 12.12.2016 R. KOMISJA FINANSOWEGO NADZORU 
ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY;  
KOMISJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI 
PODANYCH W TYM DOKUMENCIE. 

 

Członkowie Zarządu spółki Eurohold Bułgaria i Prokurent spółki wspólnie ponoszą 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub 
niepełne dane zawarte w niniejszym prospekcie. 

oby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych Emitenta ponoszą solidarnie z 
osobami wymienionymi w zdaniu poprzednim odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 
nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niepełne dane zawarte w sprawozdaniach 
finansowych, tak samo biegły rewident ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane 
przez sprawdzone przez niego sprawozdania finansowe.  

http://www.eurohold.bgg/
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POŚREDNIKIEM INWESTYCYJNYM UPOWAŻNIONYM DO ADMINISTROWANIA 

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU SPÓŁKI EUROHOLD BUŁGARIA S.A. JEST SPÓŁKA EURO-
FINANCE S.A.  

INWESTORZY ZAINTERESOWANI NABYCIEM OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH MOGĄ SIĘ 

ZAZNAJOMIĆ Z ORYGINAŁEM NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NIEODPŁATNIE OTRZYMAĆ JEGO KOPIĘ 

WRAZ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI W BIURACH:  

SPÓŁKA PUBLICZNA 

 

EUROHOLD BUŁGARIA S.A. (“ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД)  

Adres: София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 
43, ет. 6 

Tel.: (+359 2) 9651 563 

Faks: (+359 2) 9651 652 

Godziny pracy: 9.30 – 17.00  

Osoba kontaktowa: Gala Georgiewa  

Adres internetowy: www.eurohold.bg 

E-mail: g_georgieva@eurohold.bg 

POŚREDNIK INWESTYCYJNY  

 

EURO-FINANCE S.A. ()  

Adres: София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 
43, ет. 5 

Tel.: (+359 2) 980 5657 

Faks: (+359 2) 981 1496 

Godziny pracy: 9.30 – 17.00  

Osoba kontaktowa: Krasymir Kirow 

Adres internetowy: www.euro-fin.com 

E-mail: contact@euro-fin.com  

 

EUROHOLD BUŁGARIA S.A. INFORMUJE POTENCJALNYCH INWESTORÓW, ŻE INWESTOWANIE W 

OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZWIĄZANE JEST Z PEWNYM RYZYKIEM.  
SPECYFICZNE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZOSTAŁY OMÓWIONE 

SZCZEGÓŁOWO NA STR. 11 I DALEJ NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 

 
 

http://www.eurohold.bgg/
http://www.eurohold.bg/
mailto:g_georgieva@eurohold.bg
http://www.euro-finans.com/
mailto:contact@euro-fin.com
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I .  OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Niniejszy dokument rejestracyjny, jako część Prospektu oferty publicznej papierów 
wartościowych spółki Eurohold Bułgaria S.A. ("Eurohold", "Emitent", "Spółka"), został 
przygotowany przez pana Asen Minczew, jako Dyrektor wykonawczy, i panią Gala 
Georgiewa, jako Dyrektor ds. finansowych spółki Eurohold Bułgaria S.A. My, Asen Minczew i 
Gala Georgiewa, jako autorzy niniejszego dokumentu oświadczamy, że zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą i po dołożeniu z naszej strony wszelkich starań do zapewnienia tego faktu, 
podane przez nas informacje są prawdziwe i pełne oraz odzwierciadlają stan faktyczny bez 
pominięcia niczego takiego, co mogłoby wpływać na znaczenie podanych informacji. 
Ogólną odpowiedzialność za zawarte w Prospekcie informacje ponosi Emitent - Eurohold 
Bułgaria S.A. z siedzibą w Sofii, w jakości podmiotu składającego ofertę publiczną papierów 
wartościowych. 
Członkowie Zarządu spółki pan Cyril Boszov, pan Asen Minczew, pan Wielisław Christow, 
pan Asen Asenow, pan Dymitr Dimitrow oraz prokurent spółki pan Christo Lubomirow Stoew 
ponoszą wspólnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieprawdziwe, c lub 
niepełne dane zawarte w Prospekcie. 

Pan Iwan Christow, jako Główny księgowy Emitenta i autor rocznych zbadanych sprawozdań 
finansowych Spółki w ujęciu skonsolidowanym za rok 2013, 2014 i 2015 oraz śródrocznych 
niezbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 30.09.2015 roku i 
09.30.2016 roku oraz jako osoba na mocy art. 17 ust. 1 Ustawy o rachunkowości ponosi 
solidarnie z ww. osobami odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieprawdziwe, 
wprowadzające w błąd lub niepełne dane zawarte w Prospekcie w sprawozdaniach 
finansowych emitenta, z których sprawozdań informacje zostały zawarte w niniejszym 
Prospekcie.  

BDO Bułgaria Sp. z o.o. („БДО България” ООД), siedziba: Adres: София 1592, бул. 
„България“ № 51Б - zarejestrowana firma audytorska reprezentowana przez swoich 
menedżerów (pani Stojanka Apostołowa, pani Bogdanka Sokołowa, pani Cwetana Stefanina 
i pan Nediałko Apostołow), autor badań rocznych sprawozdań finansowych w ujęciu 
skonsolidowanym spółki Eurohold Bułgaria S.A. za rok 2013, 2014 i 2015, solidarnie z ww. 
osobami ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zbadane sprawozdania 
finansowe Emitenta, z których sprawozdań informacje zostały zawarte w niniejszym 
Prospekcie.  
Zgodnie z art. 81 ust. 5 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (ЗППЦК) 
odpowiedzialne za treść Prospektu osoby, w tym biegły rewident, zobowiązane są do 
złożenia oświadczenia tego, że zgodnie z przez nich posiadaną najlepszą wiedzą i po 
dołożeniu z ich strony wszelkich starań do zapewnienia tego faktu, podane w niniejszym 
Prospekcie emisyjnym informacje, odpowiednio w niektórych jego częściach, za które są one 
osobiście odpowiedzialne (członkowie Zarządu oraz prokurent odpowiedzialni są za 
całokształt informacji podanej w Prospekcie; osoba zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o 
rachunkowości odpowiedzialna jest za informacje zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych 
sporządzonych przez niego osobiście i zawarte w Prospekcie; biegły rewident 
odpowiedzialny jest za informacje pochodzące ze zbadanych przez niego osobiście 
sprawozdań finansowych zawarte w Prospekcie), są prawdziwe i pełne, zgodne ze stanem 
faktycznym oraz nie pominięto e nich niczego takiego, co mogłoby wpływać na znaczenie 
podanych informacji.  
Oświadczenia te przedstawione są w odrębnym Załączniku do Prospektu i stanowią 
integralną jego część.  
 

http://www.eurohold.bgg/
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I I .  USTAWOWO POWOŁAN I  BIEGLI REWIDENCI  

Na audytora spółki Eurohold Bułgaria S.A. za rok 2013, 2014 i 2015 została powołana spółka 
BDO Bułgaria Sp. z o.o., siedziba: Adres: София 1592, бул. „България“ № 51Б - 
wyspecjalizowana firma audytorska, na liście Instytutu Rewidentów Biegłych w Bułgarii pod 
numerem 16, członek BDO International. BDO Bułgaria Sp. z o.o. została zarejestrowana w 
Rejestrze Handlowym pod numerem UIC 831255576; NIP BG831255576. Spółka 
reprezentowana jest przez: 
Stojanka Jordanowa Apostołowa i Bogdanka Dimitrowa Sokołowa - wspólnie oraz osobno; 
Cwetana Sławowa Stefanina może reprezentować spółkę wspólnie ze Stojanką Jordanową 
Apostołową lub Bogdanką Dimitrową Sokołową;  
Nediałko Bożydarów Apostołow może reprezentować spółkę wspólnie ze Stojanką 
Jordanową Apostołową lub Bogdanką Dimitrową Sokołową; 
W okresie objętym retrospektywnymi informacjami finansowymi biegły rewident Emitenta 
(BDO Bułgaria SP. z o.o.) nie podawał się do dymisji. 
Audytor BDO Bułgaria Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność solidarnie ze wyżej wymienionymi 
osobami odpowiedzialnymi za szkody wyrządzone przez nieprawdziwe, wprowadzające w 
błąd lub niepełne dane zawarte w zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych Emitenta za rok 2013, 2014 i 2015, z których sprawozdań informacje zostały 
zawarte w niniejszym Prospekcie.  
Oświadczenie audytora w myśli art. 81 ust. 5 Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, zgodnie z którym oświadczeniem informacje pochodzące ze zbadanych 
przez niego osobiście sprawozdań finansowych i zawarte w Prospekcie są prawdziwe i 
pełne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominięto w nich niczego takiego, co mogłoby 
wpływać na znaczenie podanych informacji, przedstawiono jako Załącznik do Prospektu i 
stanowi ono integralną jego część.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurohold.bgg/
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I I I . WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE  

Poniższe tabele przedstawiają podstawowe kluczowe wskaźniki zawarte w badanych 
skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach finansowych spółki Eurohold Bułgaria za okres 
2013 - 2015, a także w okresowych niezbadanych sprawozdaniach finansowych na dzień 
30.09.2015 r. i 30.09.2016 r., na bazie skonsolidowanej. Sprawozdania finansowe 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości. 
Roczne informacje finansowe sporządzono na podstawie zbadanych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Eurohold.  

  

Dane pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania spółki Eurohold Bułgaria S.A.:  

WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

(w tys. lw.)  2013 2014 2014*** 1.1.2014 2015 Rozwój  30.9.2015 30.9.2016 Rozwój*  

Przychody od 
działalności 
operacyjnej ogółem  

587 
500 

595 
915 

577 665 **** 
929 
709 

60,94% 674 937 748 370 10,88 % 

Przychody 
finansowe  

1 015 244 244 **** 399 63,52 % 297 137 
-53,87 
% 

Pozostałe 
przychody  

44 35 35 **** 14 -60,00% - 4 n/a  

Przychody z 
działalności 
zaniechanej  

648 - - **** - n/a  - - n/a  

Przychody za okres 
ogółem  

589 
207 

596 
194 

577 944 **** 
930 
122 

60,94% 675 234 748 511 10,85% 

Koszty działalności 
operacyjnej  

-515 
880 

-535 
556 

-526 
862 

-523 
638 

-967 
986 

-83,73% -629 938 -673 300 6,88% 

Zysk/strata w skali 
rocznej  

3 283 
-7 
774 

-17 961 -4 475 
-99 
203 

-
452,32% 

-8 907 17 236 
-
293,51% 

Zysk/strata 
przypadający grupie  

2 278 
-6 
596 

-15 402 -3 992 
-77 
345 

-
402,18% 

-8 201 15 153 
-
284,77% 

Zysk/strata netto na 
jedną akcję (w lw.)  

0,026 
-
0,061 

-0,141 -0,035 
-
0,779 

-
452,48% 

-0,070 0,135 
-
293,51% 

Aktywa razem  
686 
967 

805 
295 

783 271 701 261 
979 
424 

25,04% 959 949 
1 058 
836 

 8,11% 

Pasywa  
239 
062 

276 
088 

276 649 239 062 
389 
273 

40,71% 359 022 380 200 -2,33% 

http://www.eurohold.bgg/
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Wysokość rezerw 
ubezpieczeniowych  

210 
260 

291 
066 

287 742 232 462 
470 
929 

63,66% 370 113 454 747 -3,44% 

Pasywa razem  
449 
322 

567 
154 

564 391 471 524 
860 
202 

52,41% 729 135 834 947 -2,94% 

Kapitał własny  
237 
645 

238 
141 

218 880 229 737 
119 
222 

-45,53% 230 814 138 812 16,43% 

Zadłużenia 
podporządkowane  

- - - - - - - 85 077 n/a  

Kapitał zakładowy**  
121 
454 

127 
321 

127 321 121 454 
127 
237 

-0,07% 126 804 125 585 -1,30% 

Liczba akcji (w tys. 
szt.)  

127 
345 

127 
345 

127 345 127 345 
127 
345 

0,00% 127 345 127 345 0,00% 

 
* Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony na 
podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  
** Wysokość kapitału zakładowego zmniejszono o wartość udziałów posiadanych przez 
jednostki zależne.  
*** Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 
**** Odpowiedne wartości nie przeliczano na dzień 01.01.2014 r.  

Zgodnie z danymi zawartymi w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
na dzień 30.09.2016 r., skonsolidowane przychody operacyjne spółki Eurohold Bułgaria 
wzrosły o 73,433 tys. lw w porównaniu z dniem 30.09.2015 r., do kwoty 748,370 tys. lw. 
Na dzień 30 września 2016 roku Eurohold Bułgaria S.A. odnotowała skonsolidowany wynik 
netto w wysokości 17,236 tys. lw., w porównaniu do straty w wysokości 8,907 tys. lw. ze tym 
sam okres roku 2015. Skonsolidowany zysk brutto Grupy Eurohold na koniec września 2016 
r. wzrósł znacznie, o 66,8%, do wysokości 75,070 tys. lw., natomiast na dzień 30 września 
2015 r. wynosił 44,999 mil. lw. 
Skonsolidowane aktywa Emitenta na dzień 30.09.2016 r. wzrosły o 79,412 tys. lw. w 
porównaniu z dniem 31.12.2015 r.; na dzień 30.09.2016 r. wartość aktywów jest ponad 1 
mld. lw. 
Poniżej przedstawiono najważniejsze dane nt. głównych kierunków biznesu spółki Eurohold 
Bułgaria charakterystycznych dla rozwoju Grupy w retrospekcji: "Asekuracja", "Leasing", 
"Samochody" oraz "Pośrednictwo inwestycyjne".  
Wyniki działalności z powodu specyfiki rachunkowości spółek omówiono odpowiednio w 
działach "Asekuracja", "Leasing", "Pośrednictwo finansowe" i "Samochody".  
W poniższej tabeli przedstawiono dane ze zbadanych rocznych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółki Euroins Insurance Group S.A. na rok 2013, 2014, 2015 oraz 
z niezbadanych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 
30.09.2015 r. i na dzień 30.09.2016 r. Zaznajomić się szczegółowo z tymi sprawozdaniami 
Spółki można na jej witrynie internetowej www.eig.bg  
 

Dane ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych kierunku „Asekuracja”:  

EUROINS INSURANCE GROUP S.A. 

(Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne)  

http://www.eurohold.bgg/
http://www.eig.bg/
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WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

(tys. lw.)  2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2015 30.9.2016 Rozwój*  

Wniesione składki 
brutto  

320 
638 

311 183 
452 
815 

45,51% 333 025 369 796 11,04% 

Składki scedowane 
reasekuratorom  

-21 
874 

-13 657 
-184 
741 

1252,72% -119 875 -147 502 23,05% 

Składki netto  
298 
764 

297 526 
268 
074 

-9,90% 213 150 222 294 4,29% 

Zmiana kwoty brutto 
transferu - rezerwy 
składek i rezerwy na 
ryzyko niewygasłe  

511 -4 654 
-37 
702 

710,10% -21 966 -4 142 -81,14% 

Koszty akwizycji  
-86 
629 

-85 243 
-112 
857 

32,39% -82 778 -89 880 8,58% 

Koszty administracyjne  
-19 
103 

-22 450 
-23 
123 

3,00% -15 844 -14 534 -8,27% 

Zysk / strata netto  421 -17 693 
-100 
752 

469,45% -5 419 10 178 
-
287,82% 

Kapitał własny  
233 
266 

207 879 
167 
094 

-19,62% 241 681 244 566 46,36% 

Pasywa  
303 
075 

377 469 
594 
267 

57,43% 499 570 593 002 -0,21% 

Kapitał własny i 
Pasywa razem  

536 
341 

585 348 
761 
361 

30,07% 741 251 837 568 10,01% 

 

* Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony na 
podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  
 

Dane ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych kierunku „Leasing”:  

W poniższej tabeli przedstawiono dane ze zbadanych rocznych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółki Eurolease Group S.A. na rok 2013, 2014, 2015 oraz z 
niezbadanych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych na dzień 
30.09.2015 r. i na dzień 30.09.2016 r. Zaznajomić się szczegółowo z tymi sprawozdaniami 
Spółki można na jej witrynie internetowej www.euroleasegroup.com  
 

EUROLEASE GROUP  

(Leasing samochodów) 

WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

http://www.eurohold.bgg/
http://www.euroleasegroup.com/
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(tys. lw.)  2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2015 30.9.2016 Rozwój*  

Zysk netto  -754 -538 569 205,76% 98 97 -1,02% 

Aktywa, w tym:  98 641 
101 
722 

102 
110 

0,38%  116 297 91 766 -10,13% 

Aktywa obrotowe  57 871 49 479 
54 
911 

10,98%  29 521 20 506 -62,66% 

Aktywa trwałe  40 770 52 243 
47 
199 

-9,65%  86 776 71 260 50,98% 

Kapitał własny  16 048 15 506 
16 
579 

6,92%  16 280 16 656 0,46% 

Pasywa  82 593 86 216 
85 
531 

-0,79%  100 017 75 110 -12,18% 

Kapitał własny i 
Pasywa razem  

98 641 
101 
722 

102 
110 

0,38%  116 297 91 766 -10,13% 

 
* Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony na 
podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  
 

 
Dane ze sprawozdań finansowych kierunku „Pośrednictwo inwestycyjne”:  
 

W poniższej tabeli przedstawiono dane ze zbadanych rocznych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółki Euro-Finance S.A. na rok 2013, 2014, 2015 oraz z 
niezbadanych śródrocznych sprawozdań finansowych na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 
30.09.2016 r. Sprawozdania dostępne są do zaznajomienia się z nimi w siedzibie spółki w 
Sofii: София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43 oraz na witrynie spółki: www.Euro-
Finance.bg  
 

EURO-FINANCE S.A.  

(Pośrednictwo inwestycyjne)  

WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

(tys. lw.)  2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2015 30.9.2016 Rozwój*  

Przychody ze 
sprzedaży usług 
finansowych  

9 505 8 043 6 275 -21,98% 10 498 9 359 -10,85% 

Zysk netto  222 571 245 -57,09% 183 194 6,01% 

Kapitał własny  15 810 16 159 15 833 -2,02% 15 815 15 782 -0,32% 

* Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony na 
podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  

http://www.eurohold.bgg/
http://www.eurofinance.bg/
http://www.eurofinance.bg/
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Dane ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych kierunku „Samochody”:  

W poniższej tabeli przedstawiono dane ze zbadanych rocznych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółki Avto Union S.A. („Авто Юнион“ АД) na rok 2013, 2014, 
2015 oraz z niezbadanych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych na 
dzień 30.09.2015 r. i na dzień 30.09.2016 r. Zaznajomić się szczegółowo z tymi 
sprawozdaniami Spółki można na jej witrynie internetowej www.avto-union.bg 

WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

Avto Union S.A. – 
sprzedaż 
samochodów  

  

(tys. lw.)  2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2015 30.9.2016 Rozwój*  

Przychody ze sprzedaży 
towarów  

120 
600 

130 234 
145 
573 

11,78% 106 635 108 022 1,30% 

EBITDA  3 272 1 987 3 326 67,39% 2 251 3 303 46,73% 

Zysk netto  -38 -762 899 
-
217,98% 

-341 -194 -43,11% 

Aktywa razem, w tym:  
100 
019 

94 308 
113 
549 

20,40% 102 865 111 767 -1,57% 

Aktywa trwałe  57 681 50 849 56 678 11,46% 59 644 56 706 0,05% 

Aktywa obrotowe  42 338 43 459 56 871 30,86% 43 221 55 061 -3,18% 

Kapitał własny  23 572 22 107 23 006 4,07% 23 322 22 812 -0,84% 

Pasywa razem, w tym:  76 447 72 201 90 543 25,40% 79 543 88 955 -1,75% 

Pasywa długoterminowe  26 772 22 762 26 512 16,47% 28 134 34 005 28,26% 

Pasywa 
krótkoterminowe  

49 675 49 439 64 031 29,52% 51 409 54 950 -14,18% 

* Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony na 
podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  
 

http://www.eurohold.bgg/
http://www.avto-union.bg/
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IV. CZYNNIKI RYZYKA  

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje spółki Eurohold potencjalni inwestorzy powinni 
uważnie przeanalizować czynniki ryzyka opisane w tym rozdziale jako integralna część 
innych informacji zawartych w Prospekcie. Jeżeli którekolwiek z możliwych ryzyk wystąpi 
nawet częściowo lub w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka lub okolicznościami, taka 
sytuacja mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta, na wyniki jego 
transakcji lub na jego stan finansowy. Jeśli wskutek tego nastąpi obniżenie ceny rynkowej 
akcji, to inwestorzy mogą stracić swoje inwestycje częściowo lub całkowicie. Dodatkowe 
czynniki ryzyka oraz zdarzenia możliwe, które w tej chwili nie są znane lub uważane są za 
nieistotne na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu, również mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność spółki Eurohold, na wyniki jej transakcji lub na jej stan 
finansowy. 
Ostrzegamy potencjalnych inwestorów, iż przyszłe wyniki działalności Emitenta mogą w 
istotny sposób różnić się od poprzednich wyników, jako skutek z wystąpienia opisanych 
ryzyk lub mnóstwa innych czynników ryzyka. 
 
*** 

 
Ryzykiem może się okazać tak samo zagrożenie dla kondycji finansowej firmy, jak i 
możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ryzyko związane z inwestycjami wpływa na 
wartość konkretnego aktywu. W teorii i praktyce finansów ryzyko dzieli się w zasadzie na 
dwie główne grupy – ryzyko niesystematyczne (dywersyfikowalne) i ryzyko 
systematyczne (niedywersyfikowalne).  
Ryzyko odznaczające specyficzną ekspozycję spółki na niektóre rodzaje ryzyka nazywa się 
niesystematyczne (specyficzne dla danej spółki). Na przykład: ryzyko związane ze strategią 
zarządzania i rozwoju spółki; ryzyko związane ze strukturą spółki; ryzyko dokonania zmian w 
przepisach ustawodawstwa dotyczących działalności spółki; ryzyko związane z pozyskaniem 
i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników, itp. 
Do drugiej grupy ryzyk należą te rodzaje ryzyka, które opanowują gospodarką w całości i 
dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, tzw. ryzyko niesystematyczne (rynkowe). Na przykład, 
wzrost stóp procentowych wpłynie na wszystkich, choć w różnym stopniu.  
Istnieją jeszcze takie rodzaje ryzyka, które w zależności od własnego zakresu mogą być tak 
samo specyficzne jak i rynkowe. Na przykład, osłabienie dolara wobec innych walut może 
mieć duży wpływ na wartość przedsiębiorstw, pod warunkiem że działają one na rynkach 
międzynarodowych. W tym przypadku ryzyko jest w dużym stopniu rynkowe. Jeśli dotyczy 
ono tylko małych firm, jest definiowana jako specyficzna.  

Najbardziej ogólna definicja ryzyka określa, że stanowi ono niepożądane odchylenie 
wyników danego zdarzenia od początkowych oczekiwań.  
 

a) RYZYKO SYSTEMATYCZNE  

Wpływ otoczenia międzynarodowego  

W ostatnich latach ekonomiści z różnych krajów zjednoczyli się wokół idei, że dobrobyt 
gospodarki globalnej zależy od wszystkich wielkich graczy, a także od rosnącej liczby 
rozwijających się i mniejszych graczy. Pytania dotyczące starzenia się ludności we 
wszystkich częściach świata, zmienności cen energii i produktów rolnych, nierównego 
rozkładu dochodów wśród członków populacji a ryzyko wystąpienia systematycznych 
globalnych przepływów finansowych stają się głównym tematem dyskusji na wielu forach 
międzynarodowych. Tendencje te są nierozerwalnie związane tak samo z bułgarskim 

http://www.eurohold.bgg/
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otoczeniem makroekonomicznym i niezmiennie wpływają na wyniki lokalnych firm jak i na ich 
przyszły rozwój. Innym charakterystycznym problemem jest nadmierne wyładowanie się i 
zaniedbanie znaczenia wykorzystania ograniczonych zasobów globalnych. W świetle tych 
faktów ekonomiści zjednaczają się wokół myśli, że ostatecznie zmiany w sposobie działania 
globalnego biznesu będzie dyktował i egzekwował pogarszający się stan środowiska i 
redukcja korzystnych możliwości dla pojedynczych uczestników. Efekt realizacji pewnych 
zagrożeń związanych ze środowiskiem międzynarodowym będzie zależeć w dużej mierze od 
uprzednio sporządzonych planów i działań prewencyjnych poszczególnych państw i instytucji 
międzynarodowych, jak wynika z niedawnego globalnego kryzysu gospodarczego. Ryzyko 
wpływu środowiska międzynarodowego w sprawie spółek nie może być zróżnicowane i 
dotyczy wszystkich graczy, ale z drugiej strony może się ono stać motorem rozwoju i 
wdrażania innowacji, które są w stanie dramatycznie zmienić i poprawić stopień efektywności 
działania biznesu w skali globalnej.  

Ryzyko makroekonomiczne  

Sytuacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy Bułgarii i Europie mają istotne znaczenie 
dla rozwoju Emitenta, w tym państwowa polityka danego kraju, i w szczególności przepisy i 
decyzje podejmowane przez odpowiedni Bank Centralny w celu okazać wpływ na politykę 
pieniężną i procentową, kursy walut, podatki, PKB, inflację, deficyt budżetowy i dług 
zewnętrzny, stopień bezrobocia i strukturę dochodów. 
Jako potencjalne ryzyko wewnętrzne pozostaje teoretyczna liberalizacja polityki fiskalnej, co 
doprowadziłoby do znacznego dalszego wzrostu deficytu i do naruszenia zasad systemu 
zarządu walutą. 
Do zagrożeń makroekonomicznych należą: polityczne; ryzyko kredytowe państwa; inflacja, 
ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej; ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i 
ryzyko związane z bułgarskim rynkiem papierów wartościowych.  

Ryzyko polityczne  

Ryzyko polityczne odzwierciedla wpływ procesów politycznych w kraju na biznes i proces 
inwestycyjny, a w szczególności na zwrot z inwestycji. Stopień ryzyka politycznego zależy od 
prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zmian w długofalowej polityki gospodarczej 
rządu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne. Inne czynniki ryzyka 
związane z tym są możliwe zmiany legislacyjne wpływające na klimat gospodarczy i 
inwestycyjny w kraju. 
Bułgaria jest krajem o stabilności politycznej i instytucjonalnej, opartym na nowoczesnych 
zasadach konstytucyjnych, takich jak system wielopartyjny, wolne wybory parlamentarne, 
tolerancja etniczna i wyrażony system podziału władzy. Bułgaria jest członkiem NATO, a od 
1 stycznia 2007 roku członkiem Union Europejskiej (UE). Dążenie do integracji europejskiej, 
obecność dominującej partii politycznej, dążenie do ścisłej dyscypliny fiskalnej i 
przystępowanie do umiarkowanego deficytu powodują przewidywalność i minimalizują 
ryzyko polityczne.  

Bezrobocie 

W krajach o gospodarce rynkowej bezrobocie uznaje się za zagrożenie społeczne w 
stosunku do pracowników. Jako społecznie oceniane ryzyko bezrobocie podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i odszkodowania pod pewnymi warunkami. Ogólna 
aktywność w tworzeniu i realizacji polityki państwa w dziedzinie społecznego zabezpieczenia 
osób bezrobotnych oraz promowanie i wspieranie bezrobotnych w znalezieniu i rozpoczęciu 
pracy i/lub innego rodzaju działalności gospodarczej stanowi zawartość procesu zarządzania 
tym ryzykiem społecznym. 
Według danych ogłoszonych przez Narodowy Instytut Statystyczny („Националeн 
статистически институт“) bezrobocie w skali rocznej dla 2014 roku wynosiło 11,4%, a 

http://www.eurohold.bgg/
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według opublikowanych danych rocznych za 2015 rok poziom bezrobocia w Bułgarii wynosi 
9,1%.  

Ryzyko kredytowe kraju  

Ryzyko kredytowe jest prawdopodobieństwo pogorszenia międzynarodowego ratingu 
kredytowego kraju. Niskie ratingi kredytowe kraju mogą doprowadzić do wyższych stóp 
procentowych i trudniejszych warunków finansowania podmiotów gospodarczych, w tym 
Emitenta. 
W połowie 2016 roku agencja kredytowa STANDART&POOR’S potwierdziła długo- i 
krótkoterminowy rating Bułgarii w walucie obcej i lokalnej na poziomie "BB+/ B" ze stabilną 
perspektywa. Ocenę podaną w tym ratingu argumentowano też umiarkowanym długiem 
publicznym, przy czym zauważono, że w rozwoju tego wskaźnika odnotowano wzrost z 
powodu znacznego wsparcia dla sektora bankowego w 2014 roku. Rating kraju potwierdza 
też umiarkowany poziom zadłużenia zewnętrznego. Agencja zwraca uwagę, że w 2015 roku 
realny wzrost PKB przyspieszył do 3%, co jest najwyższą wartością od 2009 roku, do czego 
przyczynił się popyt zagraniczny i większy stopień absorpcji funduszy europejskich. 
Oczekiwania związane są z zahamowaniem wzrostu na okres 2016-2019 ze względu na 
konieczny czas na realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich z nowego 
okresu programów UE. Jako czynnik tworzący niepewności dla wzrostu postrzega się słaby 
popyt wewnętrzny. W odniesieniu do deficytu budżetowego stwierdzono, że w roku 2015 
zmniejszył się on do 2,1% PKB, zgodnie z wyższymi przychodami i poprawą poziomu 
ściągalności, co do której oczekuje się stopniowe zmniejszanie do poziomu 1,7% w 2019 
roku.  
W dniu 22.07.2016 r. w wyniku zmian w metodologii oceniania międzynarodowa agencja 
ratingowa Fitch dokonała korektę własnej oceny długoterminowego ratingu kredytowego 
Bułgarii w walucie lokalnej. Agencja utożsamiła ocenę długoterminowego ratingu 
kredytowego Bułgarii w walucie lokalnej z oceną długoterminowego ratingu kredytowego w 
walucie obcej, korygując ją ze stopnia "BBB" do "BBB-", ponownie z perspektywą stabilną. 
Krótkoterminowy rating w walucie obcej został znowu potwierdzony jako "F3", z przyznaniem 
nowego krótkoterminowego ratingu w walucie lokalnej – tak samo "F3". Długoterminowy 
rating w walutach obcych, potwierdzony dla Bułgarii w dniu 3 czerwca bieżącego roku na 
poziomie BBB- (perspektywa stabilna), nie został uwzględniony w ramach ww. 
przeszacowania z powodu tego, że wprowadzone zmiany metodologiczne nie mają wpływu 
na kryteria udzielania tego ostatniego.  
Źródło: www.minfin.bg  

Ryzyko inflacji  

Inflacyjne zagrożenie związane jest z możliwością okazania wpływu na rzeczywisty zwrot z 
inwestycji przez zjawisko inflacji. Niniejsza emisja akcji wydana jest w lewach, więc inflacja 
krajowa może mieć wpływ na wartość inwestycji w miarę upływu czasu.  
Główne ryzyko w związku z rokowaniem inflacji dotyczy dynamiki cen międzynarodowych i 
tempu wzrostu gospodarczego Bułgarii. Międzynarodowe ceny surowców mogą wzrosnąć 
bardziej znacząco w wyniku kryzysów politycznych lub zwiększonego zapotrzebowania 
rynkowego. Ograniczona podaż niektórych produktów rolnych, zwłaszcza zbóż na rynku 
międzynarodowym w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi może 
dodatkowo spowodować wzrost inflacji w kraju. Z ożywieniem popytu krajowego 
spodziewane są wyższe względne ceny konsumpcyjne usług w stosunku do artykułów 
żywnościowych oraz nieżywnościowych. Według prognozy Ministerstwa Finansów na temat 
wskaźników makroekonomicznych do 2020 roku, rokowania mówią, że tempo wzrostu 
gospodarki będzie się stopniowo zwalniało i prognozowany średnioroczny wzrost w okresie 
2017 - 2020 będzie wynosił 2,0%.  
Inflacja może mieć wpływ na wysokość kosztów Emitenta, o ile część pasywów spółki 
stanowią zobowiązania procentowe. Obsługa tych ostatnich związana jest z bieżącymi 
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stopami procentowymi, które odzwierciedlają poziom inflacji w kraju. Dlatego też 
utrzymywanie inflacji w kraju na niskim poziomie uznaje się za istotny czynnik w działalności 
spółki Eurohold Bułgaria.  
Obecnie mechanizm zarządu walutą ogólnie daje pewność, że inflacja w kraju pozostanie 
pod kontrolą i nie będzie miała niekorzystny wpływ na gospodarkę kraju, a w szczególności 
na działalność Spółki.  
Biorąc powyższe pod uwagę, każdy inwestor powinien dobrze zrozumieć i wziąć pod uwagę 
zarówno obecne poziomy ryzyka inflacyjnego jak i przyszłe możliwości jej pojawienia się.  

Ryzyko walutowe  

Ryzyko to związane jest z możliwością spadku wartości lokalnej waluty. Dla Bułgarii jest to 
ryzyko przedwczesnego wycofania Zarządzania walutą przy stałym kursie waluty krajowej. 
Biorąc pod uwagę politykę przyjętą przez rząd bułgarski i Bank Narodowy oczekuje się, że 
system zarządu walutą zostanie aktywny do momentu przystąpienia kraju do strefy euro. 
Każda znacząca dewaluacja lewa może mieć istotny negatywny wpływ na przedsiębiorstwa 
gospodarcze w kraju, w tym na Emitenta. Istnieje ryzyko nawet wtedy, gdy przychody i 
koszty danej jednostki gospodarczej tworzone są w różnych walutach. Szczegółowo 
wyrażona jest ekspozycja przedsiębiorstw gospodarczych działających na terytorium Bułgarii 
w stosunku do dolara USA, będącego główną walutą na większości światowych rynków 
surowców i produkcji. 
 
Zmiany różnych kursów wymiany waluty nie miała istotnego wpływu na działalność Emitenta 
dopóki nie nabyto przez niego udziałów kontrolujących w sąsiedniej Rumunii i Macedonii. 
Wyniki finansowe tych spółek zostały przedstawione są w lokalnej walucie - leja rumuńska, 
której kurs wymiany określony zostaje prawie swobodnie na rynku walutowym lokalnym. 
Skonsolidowane przychody spółki Eurohold Bułgaria będą narażone na ryzyko walutowe do 
momentu wprowadzenia w Rumunii waluty europejskiej.  

Ryzyko stopy procentowej  

Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zdolnością do zmiany poziomu przeważających 
stóp procentowych w kraju. Jego wpływ jest wyraża się przez możliwość zmniejszenia się 
dochodu netto przedsiębiorstw w wyniku wzrostu stóp procentowych, na których Emitent 
finansuje swoją działalność. Ryzyko stopy procentowej wliczone jest w kategorii zagrożeń 
makroekonomicznych ze względu na fakt, że główną przesłanką do zmiany stóp 
procentowych jest pojawienie się niestabilności systemu finansowego w całości. Ryzyko to 
może być zarządzane poprzez zrównoważone korzystanie z różnych źródeł finansowania. 
Typowym przykładem zadziałania tego ryzyka jest światowy kryzys gospodarczy 
spowodowany przez problemy z płynnością finansową dużych instytucji hipotecznych w USA 
i Europie. W wyniku kryzysu, dodatki procentowe na ryzyko kredytowe zostały poddane 
ponownej ocenie i podwyższone na całym świecie. Efekt tego kryzysu namacalnie przejawia 
się w Europie Wschodniej i na Bałkanach, wyrażony jako ograniczenie swobodnego dostępu 
do pożyczonych środków.  
Rosnące stopy procentowe ceteris paribus wpłynęłyby na cenę środków finansowych 
stosowanych przez Emitenta w realizacji różnych projektów biznesowych. Ponadto, może to 
mieć wpływ na wysokość kosztów spółki, o ile znaczna część pasywów spółki stanowią 
zadłużenia procentowe, których obsługa jest połączona z bieżącymi stopami procentowymi. 

Rynki wschodzące  

Inwestorzy na rynkach wschodzących, takich jak Bułgaria, powinni mieć świadomość, że 
rynki te są narażone na większe ryzyko niż bardziej rozwinięte rynki. Ponadto, niekorzystne 
zmiany polityczne lub gospodarcze w innych krajach też mogą mieć istotny negatywny wpływ 
na PKB Bułgarii, na jej handel zagraniczny i na gospodarkę w całości. Inwestorzy powinni 
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zachować szczególną ostrożność w ocenie ryzyk obecnych i muszą sami zdecydować, czy w 
świetle tych ryzyk inwestowanie w akcje Emitenta im odpowiada.  
Inwestowanie na rynkach wschodzących odpowiada tylko doświadczonym inwestorom, 
którzy są w stanie w pełni docenić wagę wyżej wymienionych rodzajów ryzyka. Inwestorzy 
powinni też mieć świadomość, iż warunki na rynkach wschodzących szybko się zmienia i 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą stosunkowo szybko stać się nieaktualne.  
 

Ryzyko związane ze zmianami w prawodawstwie  

Na wyniki Emitenta mogą mieć wpływ zmiany w przepisach obowiązujących. Możliwość 
bardziej radykalnych zmian ram prawnych w Bułgarii może mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Emitenta w całości, tak samo wpływać na jego wyniki operacyjne i sytuację 
finansową. 
 

b) RYZYKO NIESYSTEMATYCZNE  

Ryzyko związane z działalnością i strukturą Emitenta  

Eurohold Bułgaria S.A. jest spółką holdingową, więc ewentualne pogorszenie wyników 
operacyjnych, sytuacji finansowej i perspektyw do rozwoju jej spółek zależnych może mieć 
negatywny wpływ na wyniki działalności i na sytuację finansową spółki.  
O ile działalność Emitenta jest związana z zarządzaniem aktywami innych spółek, 
działalność tę nie można przypisać do poszczególnego sektora gospodarki narodowej i 
zostaje ona narażona na ryzyka branżowe swoich spółek zależnych. Ogólnie rzecz biorąc, 
spółki z grupy Eurohold Bułgaria S.A. działają głównie w dwóch sektorach: sektor finansowy, 
w tym: ubezpieczenia, leasing, pośrednictwo finansowe i sektor sprzedaży samochodów. 
Główne ryzyko związane z działalnością Eurohold Bułgaria S.A. stanowi możliwość 
zmniejszenia przychodów ze sprzedaży spółek, w których Eurohold uczestniczy. Ma to 
wpływ na otrzymanie dywidend. W związku z tym może to mieć wpływ na wzrost przychodów 
spółki oraz na zmiany w zakresie zwrotu z kapitału. 
Największe ryzyko zatężono w dziedzinie ubezpieczeń, gdzie generuje się większa część 
przychodów grupy. Spółki posiadające największy udział w przychodach i odpowiednio w 
wynikach finansowych w dziedzinie ubezpieczeń, to działające na bułgarskim i rumuńskim 
rynku spółki grupy Euroins. Akcje Zakładu Asekuracyjnego Euroins S.A. („ЗД Евроинс” АД) 
notowane są na Bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sofii S.A.(„БФБ-София” 
АД). Inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ryzyk biznesowych 
związanych z działalnością tej spółki drogą zaznajomienia się z Prospektem Spółki 
opublikowanym na witrynie internetowej Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Sofii 
S.A.: www.bse-sofia.bg - na zakładce "Prospekt"; oraz na stronie internetowej Komisji 
Nadzoru Finansowego: www.fsc.bg - na zakładce „Przedsiębiorstwa publiczne oraz inni 
emitenci”.  
Głównym ryzykiem w dziedzinie leasingu polega na możliwości zapewnienia 
akceptowalnego kosztu wystarczających funduszy na rozbudowę portfela leasingowego. 
Wiodąca spółka subholdingu leasingowego Eurolease Auto S.A. wydała własne emisje 
obligacji notowanych na Bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sofii S.A..  
Kierunek finansowy grupy reprezentowany jest na przykładzie pośrednika inwestycyjnego 
Euro-Finance S.A. Ryzyko w dziedzinie pośrednictwa finansowego oraz zarządzania 
aktywami jest związane z dużą zmiennością na rynkach dłużnych i kapitałowych, ze 
zmianami nastrojów w zakresie finansów i kultury inwestycyjnej populacji.  
Subholding Avto Union S.A. prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży nowych 
samochodów, wynajmu samochodów (usługi rent-a-car), serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego samochodów. Działalność ta jest bezpośrednio zależna od dostępności 
pozwoleń i upoważnień, jakie udzielono przez producentów samochodów spółkom w grupie 
AvtoUnion. Zawieszenie lub cofnięcie podobnych praw może doprowadzić do znaczącego 
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zmniejszenia sprzedaży Grupy. Jest to szczególnie istotne w kontekście globalnej 
restrukturyzacji przemysłu samochodowego. Na warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej w branży motoryzacyjnej wpływają też czynniki ściśle krajowej skali związane z 
siłą nabywczą ludności, dostępem do finansowania, nastrojami biznesu, akcjami i innymi 
czynnikami.  
Pogorszenie wyników jednej lub więcej jednostek zależnych może doprowadzić do 
pogorszenia wyników skonsolidowanych. Co z kolei związane jest z ceną akcji spółki, 
ponieważ cena rynkowa akcji uwzględnia potencjał biznesu i aktywów grupy gospodarczej 
jako całości.  
 
Ryzyko związane ze strategią rozwoju Emitenta  
Zarówno przyszłe zyski, jak i wartość sprzedaży Emitenta uzależnione są od strategii 
wybranej przez kierownictwo wyższego szczebla spółki i jej spółek zależnych. Wybór 
niewłaściwej strategii może spowodować znaczne straty.  
Eurohold stara się zarządzać ryzykiem błędów strategicznych poprzez ciągłe monitorowanie 
różnych etapów w realizacji swojej strategii rynkowej i osiągniętych na jej podstawie 
wyników. Wyjątkowo istotne jest, aby móc szybko zareagować w przypadku, jeśli na pewnym 
etapie strategicznego planu rozwoju potrzebna jest zmiana. Nieterminowe lub niewłaściwe 
zmiany w strategii mogą również mieć istotny wpływ niekorzystny na działalność spółki, na 
jej wyniki operacyjne oraz sytuację finansową. 
 
Ryzyko związane z zarządzaniem Emitenta  
Ryzyko związane z zarządzaniem spółki to: 

• podejmowanie błędnych decyzji w zakresie bieżącego zarządzania inwestycjami i 
płynnością Spółki - zarówno przez kierownictwo wyższego szczebla spółki, jak i przez 
operacyjnych pracowników holdingu;  

• niezdolność kierownictwa, aby rozpocząć realizację zaplanowanych projektów lub brak 
odpowiedniego kierownictwa dla poszczególnych projektów;  

• ewentualne błędy techniczne jednolitego systemu informacji zarządczej;  

• ewentualne błędy systemu kontroli wewnętrznej;  

• odejście kluczowych pracowników i niemożność pozyskania wykwalifikowanego 
personelu; 

• ryzyko nadmiernego wzrostu kosztów ogólnego zarządu i administracji, co prowadzi do 
spadku całkowitej rentowności spółki.  

 
Ryzyko związane z pozyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników  
Biorąc pod uwagę obserwowane w ostatnich latach problemy w systemie edukacji w Bułgarii, 
a w konsekwencji niewystarczającą jakość przeszkolonego personelu, wiele sektorów 
gospodarki przeżywa niedobór wykwalifikowanych pracowników. Ponadto wpływ ma jeszcze 
kryzys demograficzny w kraju: starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik urodzeń. W 
wyniku tych i innych czynników konkurencja między pracodawcami stała się bardzo 
poważna.  
Działalność Eurohold w dużym stopniu zależy od wkładu wielu osób, a mianowicie od 
członków organów zarządzających i nadzorczych, menedżerów wyższego i średniego 
szczebla spółki dominującej i spółek zależnych w głównych dziedzinach biznesowych. Nie 
ma pewności, że ci kluczowi pracownicy w przyszłości będą nadal działać na rzecz Emitenta. 
Sukces spółki będzie istotnie uzależniony od zdolności do zatrzymania i motywacji tych 
osób. Niezdolność, aby utrzymać wystarczająco doświadczonych i wykwalifikowanych 
pracowników na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i technicznych może mieć 
niekorzystny wpływ na działalność grupy gospodarczej w całości, na jej wyniki operacyjne i 
na sytuację finansową. 
 
Ryzyko związane z przyszłym przejęciem i integracją nowych członków ze strukturą 
grupy 
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Obecnie grupa gospodarcza Eurohold rozwija swoją działalność głównie w Bułgarii i innych 
sąsiednich krajach - takich jak Rumunia i Macedonia, poprzez przejęcie tam spółek lokalnych 
i aktywów. Emitent oczekuje, że takie przejęcia będą kontynuować. Grupa zamierza 
realizować strategię identyfikacji i pozyskiwania przedsiębiorstw, spółek i aktywów z 
zamiarem rozszerzenia własnej działalności gospodarczej. Ryzykiem dla Emitenta jest 
niepewność co do tego, czy uda się w przyszłości nadal identyfikować odpowiednie cele w 
zakresie akwizycji i inwestycyjnych możliwości. Z drugiej strony, istnieje niepewność co do 
oceny opłacalności przyszłych akwizycji aktywów oraz czy będzie to prowadziło do 
rezultatów porównywalnych ze zrealizowanymi do tej chwili inwestycjami. Ponadto, przejęcia 
i inwestycje są przedmiotem licznych zagrożeń, w tym możliwych działań niepożądanych 
dotyczących charakterystyki grupy gospodarczej w całości, zdarzeń i zobowiązań 
nieprzewidzianych oraz trudności w integracji działalności operacyjnej.  
 
Ryzyko finansowe  
Ryzyko finansowe stanowi dodatkową niepewność dla inwestora w zakresie otrzymania 
przychodów w sytuacjach, gdy spółka korzysta ze środków pożyczonych czy tymczasowo 
otrzymanych. Ta dodatkowa niepewność finansowa dopełnia ryzyko biznesowe. Jeśli część 
środków, za pomocą których spółka finansowała swoją działalność, zostały otrzymane w 
formie pożyczek i dłużnych papierów wartościowych, wypłata tych środków stanowi 
obowiązek w trybie stałym. Za pomocą wskaźników autonomii finansowej i zadłużenia 
finansowego bierze się pod uwagę stosunek pomiędzy własnymi i pożyczonymi funduszy w 
strukturze kapitałowej spółki. Wysoki poziom współczynnika autonomii finansowej, 
odpowiednio najniższy poziom wskaźnika zadłużenia finansowego stanowią rodzaj gwarancji 
dla inwestorów, co do możliwości spółki regularnie i na czas wypłacać swoje zobowiązania 
długoterminowe. Wskaźniki pokazują, jaka część kapitału ogółem stanowią zaciągnięte 
pożyczki. Im większy jest udział zobowiązań długoterminowych w stosunku do kapitału 
własnego, tym większe jest prawdopodobieństwo powstania problemów z wypłacaniem 
zobowiązań stałych. Wzrost tego wskaźnika wskazuje na rosnące ryzyko finansowe. Kolejna 
grupa wskaźników odnosi się do przepływów pieniężnych, dzięki któremu staje się możliwe 
wypłacanie zobowiązań Emitenta. Wskaźnikiem, który może być używany w tym celu, jest 
wskaźnik pokrycia wypłacalnych zobowiązań stałych (odsetek). Wskaźnik ten pokazuje, ile 
razy wypłaty stałe na odsetki zawarte są w całej wartości przychodów przed spłatą odsetek i 
opodatkowaniem przychodów. Stosunek ten jest dobrym wskaźnikiem zdolności spółki do 
spłaty swoich zobowiązań długoterminowych. Efektem wykorzystania pożyczonych środków 
(długów) w celu zwiększenia ostatecznego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy 
nazywa się dźwignia finansowa (ang. financial leverage). Korzyści z dźwigni finansowej 
pojawiają się dopiero wtedy, gdy spółka otrzymuje z inwestowania funduszy pożyczonych 
więcej korzyści, niż ponosi kosztów (odsetek) na ich przyciąganie. Wskazaniem ryzyka w tym 
przypadku występuje stopień dźwigni finansowej, która wyrażona jest jako stosunek zysku 
przed wypłatą odsetek i podatków do dochodu przed opodatkowaniem, tj. tzw. ciężar 
odsetkowy. Dopuszczalny poziom lub "normalny" ryzyka finansowego zależy od ryzyka 
biznesowego. Jeśli spółka ponosi niskie ryzyko biznesowe, można oczekiwać, że inwestorzy 
będą skłonni przyjąć większe ryzyko finansowe, i odwrotnie.  
 
Ryzyko walutowe  
Ogólnie rzecz biorąc, działalność spółki Eurohold Bułgaria na terytorium Republiki Bułgarii 
nie generuje ryzyka walutowego ze względu na wprowadzony system zarządu walutą oraz 
ustalania krajowej waluty – lewa – wobec euro. Istnieje ryzyko walutowe dla grupy 
inwestycyjnej, głównie w zakresie asekuracji i leasingu, które odbywają się poza granicami 
kraju – w Rumunii i Macedonii.  
 
Ryzyko płynności spółki  
Ryzyko płynności wiąże się z możliwością aby spółka Eurohold Bułgaria nie spłaciła w 
uzgodnionej wysokości i/lub w uzgodnionym terminie swoich zobowiązań w terminie ich 
wymagalności. Obecność dobrych wskaźników finansowych rentowności i kapitalizacji danej 
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spółki faktycznie nie gwarantuje ciągłości płatności bieżących z jej strony. Ryzyko płynności 
spółki może pojawić się także z powodu opóźnionych płatności od klientów.  
 
Eurohold Bułgaria stara się minimalizować to ryzyko poprzez optymalne zarządzanie 
przepływami środków pieniężnych wewnątrz samej grupy. W Grupie stosuje się opracowane 
podejście do zapewnienia niezbędnych środków płynnych w celu spełnienia swoich 
zobowiązań w terminie, bez ponoszenia niedopuszczalnych strat lub ryzyka uszkodzenia 
reputacji poszczególnych przedsiębiorstw w składzie grupy ani grupy w całości.  
 
Każda spółka sprawia planowanie finansowe w celu sprostania zwrotu kosztów oraz 
zobowiązań krótkoterminowych na okres trzydziestu dni, w tym na obsługę zobowiązań 
finansowych. Takie planowanie finansowe zmniejsza lub całkowicie eliminuje potencjalne 
skutki powstania niespodziewanych okoliczności.  
 
Zarząd Emitenta wspiera wysiłki spółek zależnych w składzie grupie w celu przyciągnięcia 
funduszy z banków na inwestycje i korzysta z możliwości tego typu finansowania w celu 
zapewnienia kapitału obrotowego. Kwoty tych pożyczek są utrzymywane na pewnym 
poziomie i pozwalane są dopiero po wykazaniu opłacalności gospodarczej dla każdej spółki. 
Polityka zarządzania kierownictwa koncentruje się na to, aby nabierać wystarczające kwoty 
środków finansowych z rynku w postaci głównie papierów wartościowych (akcje) oraz 
dłużnych (obligacje), które papiery inwestuje w spółkach zależnych poprzez przydzielanie 
tym kredytów na finansowanie projektów. Ponadto, bierze udział w zwiększaniu ich kapitału.  
 
Ryzyko rynkowe  
Generalnie mówiąc, ryzyko rynkowe to ryzyko zmniejszenia wartości konkretnej inwestycji w 
oparciu o aktualne warunki rynkowe. Ryzyko rynkowe można zdefiniować jako skutek 
czynników makroekonomicznych, a także zawiera ono takie cechy jak ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko wahającego się poziomu inflacji. Dla spółki 
Eurohold Bułgaria ryzyko rynkowe dotyczy możliwości obniżenia ceny na przynależące mu 
instrumenty finansowe w obrocie. 
 
Ryzyko kredytowe  
Jest to ryzyko wynikające z niemożności Emitenta do spełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z pożyczonych środków inwestycyjnych. Jest ono związane z opóźnionym, 
częściowym lub całkowitym niewykonaniem zobowiązań przez Emitenta do zapłaty odsetek i 
długu głównego w związku z przyciągniętymi funduszami. Ponadto, ryzykiem kredytowym 
jest ryzyko, że konkretny kontrahent nie zapłaci swoich zobowiązań wobec Spółki. W 
związku z tym, wdrożony przez kierownictwo spółki Eurohold Bułgaria S.A. srogi system 
polityki i kontroli finansowej działa jako zespół środków zapobiegawczych zmniejszaniu 
osiągniętego obecnie ratingu i na korzyść utrzymania obecnych stóp procentowych, na 
podstawie których Spółka dokonuje finansowania swojej działalności.  
 
Ryzyko koncentracji  
Istnieje ryzyko koncentracji, co oznacza możliwość poniesienia przez Spółkę strat z powodu 
koncentracji środków finansowych w jednostkach powiązanych czy w sektorze biznesu. 
Ryzyko przejawia się w możliwości nie odzyskania pełnej kwoty zainwestowanych środków z 
powodu kryzysu w branży, w którą zainwestowano środki.  
 
Ryzyko płynności  
Ryzyko płynności wiąże się z możliwością, aby spółka Eurohold Bułgaria nie spłaciła w 
uzgodnionej wysokości i/lub w uzgodnionym terminie swoich zobowiązań w terminie ich 
wymagalności. Obecność dobrych wskaźników finansowych rentowności i kapitalizacji danej 
spółki faktycznie nie gwarantuje ciągłości płatności bieżących z jej strony. Ryzyko płynności 
spółki może pojawić się także z powodu opóźnionych płatności od klientów.  
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Eurohold Bułgaria stara się minimalizować to ryzyko poprzez optymalne zarządzanie 
przepływami środków pieniężnych wewnątrz samej grupy. W Grupie stosuje się opracowane 
podejście do zapewnienia niezbędnych środków płynnych w celu spełnienia swoich 
zobowiązań w terminie, bez ponoszenia niedopuszczalnych strat lub ryzyka uszkodzenia 
reputacji poszczególnych przedsiębiorstw w składzie grupy ani grupy w całości.  
 
Ryzyko walutowe  
Eurohold Bułgaria działa w kilku krajach bałkańskich (w Bułgarii, Rumunii i Macedonii). 
Każdy z tych krajów, za wyjątkiem Bułgarii, ma walucie wymienialną, której wartość w 
stosunku do innych walut zależy od wolnego rynku finansowego. W Bułgarii od roku 1997 
lokalna waluta została powiązana z walutą euro. Nagła zmiana w ramie makroekonomicznej 
któregokolwiek z krajów, w których aktywnie rozwija działalność Spółka, może mieć 
negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki. Ostatecznie jednak Eurohold składa 
sprawozdania skonsolidowanych wyniki finansowych w Bułgarii, tzn. w bułgarskich lewach. 
Lew bułgarski z kolei jest stałe powiązany z euro, a ono również zmienia swoją wartość w 
stosunku do innych walut światowych, chociaż narażone jest na drastyczne wahania w 
znacznie mniejszym stopniu w porównaniu do lewa bułgarskiego.  
 
Ryzyko stopy procentowej  
Rosnące stopy procentowe ceteris paribus wpłynęłyby na cenę środków finansowych 
stosowanych przez Emitenta w realizacji różnych projektów biznesowych. Ponadto, może to 
mieć wpływ na wysokość kosztów spółki, o ile znaczna część pasywów spółki stanowią 
zadłużenia procentowe, których obsługa jest połączona z bieżącymi stopami procentowymi. 
 
Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe 
Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, inwestuje w akcje danej spółki, to nieuchronnie wiąże się z 
ryzykiem ewentualnego upadku wartości tych udziałów. W dużej mierze zależy to od modeli 
zarządzania i długoterminowych celów i planów proponującej inwestycję spółki akcyjnej. 
Minimalizacja tego ryzyka zależy od poziomu dywersyfikacji portfela papierów wartościowych 
posiadanego przez inwestorów. Negatywny dla akcjonariuszy fakt w przypadku likwidacji 
spółki jest to, że zajmują oni jedno z ostatnich miejsc w kolejce osób uprawnionych do 
pobierania udziału w rezydualnych aktywach. W tym wykazie w pierwszej kolejności znajdują 
miejsce kredytodawcy, w tym w przypadku obligacji emitowanej posiadacze obligacji. 
Negatywne skutki mogą wystąpić również z powodu cyklu rynkowego, zwłaszcza w 
przypadkach, gdy akcje zachowywały stosunkowo długo wysokiej wartości i z reguły trzeba 
się spodziewać niepodlegającego regulacji przez emitentów załamania cen. Eurohold 
Bułgaria S.A. poczynią wszelkie możliwe starania do zapewnienia skutecznego i 
efektywnego zarządzania finansowego spółek zależnych w celu utrzymania obecnych lub 
podniesienia cen na własne akcje notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Nie 
ograniczając się do tego, wysiłki te związane są z rekrutacją i motywowaniem wysoko 
wykwalifikowanej kadry kierowniczej oraz z organizacją regularnych spotkań dla oceny i 
kontroli kluczowych pracowników oraz wyników ich pracy. Można stwierdzić, że wyższe 
ryzyko inwestycji w akcje prowadzi do większych potencjalnych zwrotów, co jest jedną z 
podstawowych zasad gospodarki.  
 
Ryzyko związane ze strukturą holdingową Emitenta  
O ile działalność Emitenta jest związana z zarządzaniem aktywami innych spółek, 
działalność tę nie można przypisać do poszczególnego sektora gospodarki narodowej i 
zostaje ona narażona na poniżej wymienione ryzyka branżowe swoich spółek zależnych. 
Ponadto, efekt zadziałania poszczególnych ryzyk jest proporcjonalny do udziału konkretnej 
dziedziny w strukturze długoterminowego portfela inwestycyjnego Holdingu. 
Znaczenie ma też fakt, że działalność Emitenta realizowana zostaje głównie za 
pośrednictwem spółek zależnych holdingu, co oznacza, że wyniki finansowe Emitenta są 
bezpośrednio powiązane z wynikami finansowymi i rozwojem spółek zależnych. Pogorszenie 
wyników jednej lub więcej jednostek zależnych może doprowadzić do pogorszenia wyników 
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skonsolidowanych. To z kolei wiąże się z ceną akcji Emitenta, która może ulec zmianom w 
wyniku oczekiwań inwestorów co do perspektyw spółki. 
Obecność w portfelu spółek, których przychody netto ze sprzedaży realizuje się częściowo z 
produktów sprzedawanych innym podmiotom zależnym, powoduje taki stan faktyczny, że 
rzeczywista efektywność działalności takich jednostek jest bezpośrednio zależna od poziomu 
rentowności klientów – a właśnie jednostek powiązanych, co mogłoby negatywnie 
oddziaływać na rentowność całej grupy.  
 
Ryzyko związane ze skutkami nieudanej realizacji oferty publicznej  
Zawsze istnieje ryzyko bezskutecznego zakończenia subskrypcji udziałów z podwyższenia 
kapitału spółki Eurohold Bułgaria. W takim przypadku Zarząd Emitenta będzie rozważyć 
alternatywne warianty finansowania spółki, realizowanie których mogłoby umocnić pozycję 
kapitałową spółki. 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta, na podstawie protokołu posiedzenia, które odbyło się 
w dniu 27.06.2016 roku, niniejszą ofertę publiczną nie można będzie realizować, jeżeli w 
ramach okresu ważności oferty rejestrowano zostanie mniej niż 33 958 667 (trzydzieści trzy 
miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji.  
W przypadku ewentualnego zakończenia się subskrypcji niepowodzeniem inwestorzy nie 
będą mogli uzyskać zapisane przez nich w ramach okresu ważności oferty publicznej akcje. 
Dowolna wpłata dokonana przez inwestorów w ramach okresu ważności oferty zostanie 
przywrócona, ale nie przynależy im się żadnej dodatkowej rekompensaty za okres, w którym 
to inwestorzy nie dysponowali przewidzianymi na pokrycie zapisanych udziałów środkami 
pieniężnymi, ani za jakie bądź dodatkowe zobowiązania i/lub koszty poniesione przez 
inwestorów w związku z własnym uczestnictwem w ofertę. 
Terminy i warunki, zgodnie z którymi inwestorzy otrzymają z powrotem kwoty przydzielone 
przez nich na wypłatę subskrypcji akcji w przypadku bezskutecznego zakończenia się oferty 
publicznej, zostały szczegółowo opisane na stronie 31 Dokumentu o oferowanych papierach 
wartościowych. 
 
Ryzyko ewentualnego dokonania transakcji pomiędzy spółkami w składzie Grupy na 
warunkach innych niż rynkowe oraz pojawienia się zależności od działalności spółek 
zależnych.  
 
Relacje z podmiotami powiązanymi wynikają z umów dotyczących tymczasowej pomocy 
finansowej dla jednostek zależnych i z powodu transakcji związanych ze zwykłą 
działalnością handlowa jednostek zależnych. 
 
Ryzyko ewentualnego dokonania transakcji pomiędzy spółkami w składzie Grupy na 
warunkach innych niż rynkowe oraz pojawienia się zależności od działalności spółek 
zależnych oznacza podejmowanie ryzyka osiągnięcia rentowności niższej z powodu 
otrzymanego finansowania wewnątrzgrupowego. Kolejnym ryzykiem, które może zostać 
podjęte w ramach wykonania transakcji wewnątrz grupy, jest możliwe zrealizowanie 
niewystarczających przychodów i tym samym brak dobrych zysków dla odpowiednej spółki. 
Na poziomie skonsolidowanym może podobna sytuacja odzwierciedlać się negatywnie na 
rentowność całej grupy.  
 
W ramach Holdingu regularnie wykonuje się transakcje pomiędzy spółką dominującą a 
spółkami zależnymi oraz między spółkami zależnymi - wynikające z charakteru działalności 
podstawowej tych ostatnich. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi 
przeprowadzano na warunkach, które nie różnią się od normalnych cen rynkowych i z 
przestrzeganiem MSR 24.  
 
Eurohold Bułgaria S.A. realizuje własną działalność poprzez swoje spółki zależne, co 
oznacza, że wyniki finansowe spółki dominującej są bezpośrednio uzależnione od wyników 
finansowych, rozwoju i perspektyw spółek zależnych. Jednym z głównych celów Eurohold 
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Bułgaria S.A. jest realizacja znaczącej synergii między spółkami zależnymi w wyniku 
integracji trzech kierunków biznesowych, a mianowicie asekuracja, leasing i sprzedaż 
samochodów. Pogorszenie wyników jednej lub więcej jednostek zależnych może 
doprowadzić do pogorszenia skonsolidowanych wyników finansowych. To z kolei wiąże się z 
ceną akcji Emitenta, która może ulec zmianom w wyniku oczekiwań inwestorów co do 
perspektyw spółki.  
 
 
Działalność w zakresie asekuracji  
1. Ryzyko związane z niezdolnością Euroins Insurance Group (EIG) do pozyskania 
kapitałów  
Możności w planie rozwijania się EIG i realizowania swoich strategii zależą w dużej mierze 
od zdolności do pozyskania kapitałów. Zmienność rynków finansowych tak samo jak i 
widoczny brak zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi znacznie utrudnia działania w 
zakresie przyciągnięcia kapitału długoterminowego na rozsądnych warunkach.  
 
2. Ryzyko ubezpieczeniowe i ryzyko związane z niewłaściwym kształtowaniem się cen  
Firmy z branży asekuracyjnej podejmują ryzyko ewentualnego zaistnienia straty lub szkody 
wyrządzonej osobom lub aktywom w wyniku objętego asekuracją zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Niektóre okoliczności wymagają wypłaty znacznych sum, inne 
okoliczności mogą doprowadzić do wielorakich uszkodzeń/szkód dla wielu podmiotów 
ubezpieczonych i w skutek tego nałożyć również wypłatę znacznych kwot na przedmiot 
odszkodowania. Przed podjęciem ryzyka ubezpieczyciel ocenia prawdopodobieństwo dojścia 
do uszkodzenia, a także jego potencjalną wielkość, na podstawie czego określa wartość 
składki ubezpieczeniowej na odpowiednim poziomie. W razie potrzeby może również 
dokonać reasekuracji ryzyka korzystając z usług innych ubezpieczycieli. Dlatego głównym 
ryzyko dla EIG jest możliwość dopuszczenia faktu niedoceniania ryzyka ubezpieczeniowego, 
co oznaczałoby uzyskanie rozbieżności pomiędzy poziomem faktycznym wniesionych 
roszczeń ubezpieczeniowych i wstępną oceną potencjalnej wartości przyszłych roszczeń 
ubezpieczeniowych wykonaną na podstawie historycznej analizy statystycznej przed 
zawarciem polisy ubezpieczeniowej. Ze względu na nieuniknione zjawisko rozbieżności 
szacunków i oczekiwań wstępnych i okoliczności rzeczywistych, występowanie faktu 
rozbieżności szkody rzeczywistej i oczekiwanej jest możliwe. Z tego powodu, dowolny 
produkt ubezpieczeniowy może nie przynieść oczekiwanego zysku, a nawet zebrane składki 
ubezpieczeniowe mogą okazać się niewystarczające na pokrycie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w ramach jego zobowiązań wynikających z konkretnego polisy 
ubezpieczeniowej. Nieprawidłowe kształtowanie cen może mieć istotny wpływ materialny na 
wyniki finansowe i wydajność EIG i odpowiednio na wyniki i wydajność Eurohold. 
Nieprawidłowe kształtowanie cen, niedopracowanie procedur oceniania sytuacji, wyboru i 
kontroli ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ materialny na sytuację finansową i 
wyniki działalności całej Grupy.  
 
3. Ryzyko niedoszacowania rezerw technicznych  
Przy określaniu odpowiednich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zarządy 
poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy EIG wyprowadza wniosek po 
uwzględnieniu przepisów ustawowych i administracyjnych, aktuarialnych analiz, wskaźników 
historycznych na przewidywane straty, wiedzy fachowej i obiektywnej oceny przyszłych 
kosztów ostatecznych roszczeń i ich obsługi administracyjnej opartych na danych 
historycznych, tak samo po ocenie trendów przy podejmowaniu roszczeń z powodu takich 
szkód. Oceny rezerw technicznych oparte są również na wielu wskaźników zmiennych, które 
występują jako funkcje czynników zewnętrznych i wewnętrznych - takich jak inflacja, rama 
prawna i inne. Ze względu na nieuniknione niedokładności w ocenie rezerw, ostateczna 
wartość wypłaconych odszkodowań i kosztów usług administracyjnych może znacznie 
odbiegać od oceny wstępnej. Jeśli okaże się, ze rezerw Grupy nie wystarcza na pokrycie 
zobowiązań ubezpieczeniowych w związku z uszkodzeniami, konsekwencje mogą mieć 
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istotny negatywny wpływ na wyniki lub sytuację finansową całej Grupy. W 2015 roku Grupa 
przeprowadziła zmiany w polityce rachunkowości w sprawie rezerw technicznych. Ryzyko 
istnieje jaszcze z powodu trwającego w Bułgarii przeglądu bilansów ubezpieczycieli.  
4. Ryzyko walutowe  
W EIG została zatwierdzona i wdrożona jednolita we wszystkich jej działach polityka, której 
celem jest zminimalizowanie lub nawet całkowite eliminuje ryzyka walutowego. W Bułgarii w 
ciągu ostatnich 15 lat lokalna waluta (lew) została powiązana z walutą euro, natomiast w 
Rumunii i Macedonii operuje się pływającymi lokalnymi walutami, które czasami znacząco 
zmieniają swoje wartości, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Wbrew problemom dzięki 
stabilnemu zarządzaniu fiskalnemu we wszystkich tych krajach, w których EIG rozwija 
aktywną działalność, rządowi w dużej mierze udało się zminimalizować krótkoterminowe 
skutki gwałtownych zmian kursów walut. Drastyczne zmiany kursów walutowych jednak 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki i/lub sytuację 
finansową.  
 
5. Ryzyko rozwiązana lub niemożliwości wypłacania przez ubezpieczonego zawartych 
polis ubezpieczeniowych  
EIG ocenia jeszcze i ryzyko rozwiązana lub niemożliwości wypłacania przez ubezpieczonego 
zawartych polis ubezpieczeniowych. Ograniczenia w sile nabywczej klientów dotkniętej także 
negatywnych finansowych warunków gospodarczych w ostatnich latach mogą doprowadzić 
do powiększenia liczby klientów, którzy by zaprzestali korzystania z usług Grupy EIG. W 
przypadku, jeśli takie oczekiwania okazali się uzasadnione w odniesieniu do większej grupy 
klientów, niż pierwotnie oczekiwano, to skutkowałoby spadek oczekiwanych realnych 
dochodów i zebranych składek (premii), a to z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na 
perspektywy grupy, jej wyniki lub sytuację finansową. 
 
6. Ryzyko oszustw ubezpieczeniowych  
EIG i odpowiednio Grupa narażona jest na oszustwa typowe dla branży ubezpieczeń, 
obejmujące nielegalnie wykupienie polisy ubezpieczeniowej i wynikające z tego czynu 
korzyści, zwłaszcza w przypadku złożenia fałszywych dokumentów, nieprawdziwych 
okoliczności lub szkodliwych działań urzędników i innych osób. EIG wdraża mechanizmy 
mające na celu chronić ją od takiego rodzaju oszustwa, zwłaszcza poprzez korzystanie z 
systemów kontroli wewnętrznej i ograniczenia uprawomocnień tych osób, które zajmują się 
przetwarzaniem i zatwierdzaniem przedstawionych do zapłaty szkód, oraz za pomocą 
specjalnego oddziału "Bezpieczeństwo i likwidacje specjalne." Przypadki uzasadnionego 
podejrzenia oszustwa zostają przekazane również do właściwych organów państwowych. 
Potencjalny wzrost przypadków oszustw ubezpieczeniowych, szczególnie w sytuacji 
ekonomicznej stagnacji może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, jej 
wyniki lub sytuację finansową. 
 
7. Ryzyko niezdolności do reasekuracji, niewystarczającej reasekuracji lub 
nieuzasadnionego braku zapłaty przez reasekuratora  
W ramach ogólnej strategii zarządzania ryzykiem Grupa EIG dokonuje przeniesienie ryzyka 
ubezpieczeniowego do innych zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Celem 
umów reasekuracji jest zapewnienie dywersyfikacji ryzyka wystąpienia określonego 
zdarzenia ubezpieczenia i zminimalizowanie straty spowodowanej przez niego. EIG przenosi 
rodzaje ryzyka zaklasyfikowane do niektórych kategorii ryzyka, wskutek czego zakłady 
reasekuracyjne zobowiązują się do zapłaty roszczenia w przypadku wystąpienia tego rodzaju 
zdarzenia ubezpieczeniowego. Zakład ubezpieczeniowy pozostaje jednak zobowiązany do 
zapłacenia klientom odszkodowania z powodu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
ważnych polis niezależnie od tego, czy reasekurator dokonał wypłatę na jego korzyść 
zgodnie z definicją zawartą w umowie reasekuracji. W przypadku niedokonania wypłaty 
przez zakład reasekuracyjny, a także w przypadku upadłości tego zakładu miejsce ma 
istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub sytuację finansową, 
zwłaszcza jeśli wielkość ryzyka reasekurowanego jest istotna w ogólnym portfelu EIG. 
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Warunki rynkowe pozostające poza kontrolą EIG określają stopień możliwości reasekuracji 
oraz koszty samej reasekuracji. W wyniku działania warunków rynkowych istnieje możliwość 
pojawienia się konieczności zapłacenia wyższych cen reasekuracji, co z kolei może sprawić 
reasekurację nieuzasadnione drogim wariantem, co z kolei może mieć istotny negatywny 
wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową. 
 
Nie ma żadnych gwarancji, że umowy reasekuracji zawarte przez przedsiębiorstwa z Grupy 
EIG zawsze będą zapewniały wystarczającą ochronę przed reasekurowanymi zdarzeniami 
ubezpieczeniowymi, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, 
na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
8. Ryzyko kredytowe  
Ryzyko kredytowe w ramach branży ubezpieczeniowej obejmuje:  

 ryzyko koncentracji inwestycji i niski poziom dywersyfikacji portfela, co może wynikać z 
koncentracji depozytów w ograniczonej liczbie banków lub z posiadania instrumentów 
wyemitowanych przez ograniczoną liczbę emitentów;  

 zbieranie subrogowanych roszczeń ubezpieczeniowych (regresów) za szkody 
spowodowane przez osoby trzecie. W przypadku na przykład upadłości lub 
niewypłacalności drugiej strony Grupa EIG może ponieść straty powodujące istotny 
negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  

 
9. Ryzyko dla grupy ubezpieczeniowej w wyniku zatwierdzonego Planu rehabilitacji 
spółki Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A.  
W celu zmniejszenia różnego rodzaju ryzyk wewnątrz Grupy zadecydowano dokonanie 
rozwiązania Umowy reasekuracji zawartej między spółkami Euroins S.A. i Euroins Rumunia 
Asigurare Reasigurare S.A.. Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A. zawarła umowę 
reasekuracyjną bezpośrednio z zewnętrznymi co do Grupy reasekuratorami, za pomocą tego 
rozwiązania ww. zagrożenia zostały w całości rozmieszczone na międzynarodowym rynku 
reasekuracji.  
 
Biznes leasingowy  
1. Ryzyko kredytowe  
Ryzyko kredytowe - jest to ryzyko straty wynikającej z niezdolności leasingobiorcy do zapłaty 
swoich zobowiązań w całości. 
 
Ryzyko kredytowe jest nieodłączną częścią pracy "Eurolease Group" Sp. z o.o. (ELG) z 
powodu ekspozycji kredytowej zakładu do klientów po zakupie ze strony tych ostatnich 
samochodów na zasadach leasingu, a zatem dokonanie kontroli ryzyka przeprowadzi się do 
każdego konkretnego klienta osobno, razem z dokonaniem oceny jego przyszłej 
wypłacalności. ELG podlega ryzykom związanym z fachowymi wymaganiami dla 
poszczególnych sektorów w każdym kraju, w którym działa Spółka (Bułgaria, Rumunia i 
Macedonia). Pogorszenie stanu któregokolwiek z sektorów, do których Spółka wykazuje 
znaczną ekspozycję, może niekorzystnie wpłynąć na jej własną sytuację finansową, co 
powoduje potrzebą stałego monitorowania każdego leasingobiorcy i wszystkich zagrożeń z 
nim związanych, i plus ku temu naliczenia jeszcze i odpowiednich prowizji do portfela w razie 
potrzeby tego, przy jednoczesnym zapewnieniem zgodności limitów kredytowych nie tylko w 
odniesieniu do odpowiednich grup przedsiębiorstw, ale i do odpowiednich sektorów w 
gospodarce. 
 
Wszelkiego rodzaju istotne pogorszenie jakości kredytowego portfela leasingowego może 
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
2. Ryzyko płynności  
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Przed Grupą ELG stoi także potencjalne ryzyko braku niezbędnej płynności w wyniku 
niedopasowania w czasie trwania (zapadalności i wymagalności) odpowiednich aktywów i 
pasywów. Odpowiednia polityka wewnętrzna w zakresie zarządzania ryzykiem płynności 
zapewnia zdolność spółki do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań. Ocena 
tego ryzyka oznacza stałe oraz kompleksowe monitorowanie, analizowanie i prognozowanie 
przepływów pieniężnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności ELG wypracowała 
strukturę swoich aktywów w taki sposób, który zapewnia, że przychody spółki będą 
odpowiadały spłatom zapadalnościowym należnym z powodu obsługi kredytów bankowych i 
obligacji państwowych. Nieskuteczne środki zarządzania i kontroli ryzyka płynności mogłyby 
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
3. Ryzyko rynkowe (stopa procentowa, ryzyko walutowe itd.)  
Wyniki finansowe ELG są zależne również od rynkowych ryzyk wynikających z możliwej 
zmiany stóp procentowych, poziomu kursów walut i wartości innych posiadanych przez 
spółkę instrumentów finansowych poza przewidywanymi poziomami, które zmiany są z ogółu 
wolatylne, więc nie możno je przewidzieć z dużą dokładnością. W przypadku wystąpienia 
tego ryzyka może to doprowadzić do zysków i strat związanych z odpowiednimi aktywami i 
pasywami spółki. ELG wprowadziła surowe zasady dotyczące zarządzania ryzykiem 
rynkowym, które zasady wymagają prawie całkowite zachodzenie zapadalności aktywów i 
pasywów, tworzenia stóp procentowych i walut, w których denominowane są zapożyczone 
środki pieniężne. Rozbieżności w realizacji zatwierdzonych zasad zarządzania ryzykiem 
rynkowym lub brak skutecznej kontroli może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 
Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
4. Ryzyko że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z ubezpieczenia aktywów 
leasingowych 
Znaczna część aktywów leasingowych spółki, których większość jest w postaci pojazdów 
(samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe) od lat ubezpieczana jest przez zakłady 
ubezpieczeniowe Euroins Insurance Group. Chociaż do tej pory zakłady ubezpieczeniowe 
zawsze bezproblemowo obsługiwały poniesione szkody, w przyszłości w wyniku 
krótkoterminowych problemów finansowych możliwa jest sytuacja, w której mogłyby one nie 
być w stanie obsługiwać powstałej szkody lub wypłacić je w całości. Może to doprowadzić do 
strat finansowych dla ELG, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 
Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
5. Ryzyko braku przyciągniętego zewnętrznego finansowania dłużnego na 
akceptowalnych cenach  
Dostęp do przyciągniętego zewnętrznego kapitału jest bardzo istotny dla pomyślnego 
rozwoju biznesu leasingowego Grupy. Historycznie rzecz biorąc, kapitał pożyczkowy 
generowano z lokalnych banków lub poprzez emisję krajowych publicznych obligacji 
rynkowych. Globalne zawirowania finansowe w ostatnich latach skłoniły Grupę do 
poszukiwania długoterminowego finansowania dłużnego od zagranicznych banków i 
instytucji finansowych (takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), którego wielkość 
może zaspokoić nadal rosnące zapotrzebowanie pożyczonego kapitału na rzecz ELG. 
Długoterminowy pomyślny rozwój portfela leasingowego we wszystkich krajach, w których 
rozwija się działalność leasingową, jest bezpośrednio zależne od zdolności ELG do 
przyciągania wystarczających zasobów kredytowych w przystępnej cenie, której brak może 
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Grupy, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
6. Ryzyko koncentracji  
Ryzyko koncentracji oceniane jest jako niskie, ponieważ portfel leasingu jest rozprowadzony 
do dużej liczby klientów. Maksymalna ekspozycja na jednego klienta obecnie nie przekracza 
5% wartości portfela.  
 
Biznes motoryzacyjny  
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1. Ryzyko związane z niewywiązaniem się ze strony dostawców lub z innymi 
zakłóceniami o różnym pochodzeniu  
Na sprzedaż rynkowa samochodów i części zamiennych samochodowych podlegająca 
dystrybucji ze strony spółek zależnych spółki Avto Union S.A. ( "AU") może mieć wpływ 
niewywiązanie się z obowiązków dostawców lub innego rodzaju zakłócenia rozmaitego 
pochodzenia. Takie problemy mogą być zarówno natury prawnej i technicznej i mogą mieć 
poważny wpływ na wielkość sprzedaży, a tym samym na zyski grupy AU.  
 
2. Siła wyższa - pożar, trzęsienie ziemi, powódź  
Szereg wyników siły wyższej wyraża się w nieprzewidywalne i niezależne od spółki Avto 
Union okoliczności, mogące spowodować znaczne szkody materialne w zależności od siły 
klęski żywiołowej lub wypadku, które mogłyby doprowadzić do zawieszenia terminowego 
zaopatrzenia jednostek w składzie grupy AU.  
 
3. Uzależnienie od norm i standardów  
Stale rosnące standardy ekologiczne i normy bezpieczeństwa dla samochodów osobowych 
w UE mają wpływ jedynie na sprzedaż nowych samochodów, które tylko i spełniają ciągle 
zmieniające się przepisy (techniczne, środowiskowe i podatkowe). Wszelkie niezgodności 
lub sprzeczności z tymi przepisami jest w stanie ograniczyć sprzedaże AU.  
 
Pośrednictwo finansowe i inwestycyjne  
1. Ryzyko kredytowe i rynkowe  
Wyniki finansowe spółki Euro-Finance zależą od ryzyka rynkowego i respektywnie od ryzyka 
kredytowego, biorąc pod uwagę ten fakt, że znaczna część aktywów Euro-Finance 
ulokowano w publicznym obrocie denominowanych w kilku walutach papierów 
wartościowych o stałym dochodzie, których wartość zmienia się codziennie. Biorąc pod 
uwagę obecne regulacje, Euro-Finance z pewnością jest bardzo dobrze skapitalizowaną 
spółką, ale nagłe i znaczne zakłócenia na rynkach finansowych i profilu kredytowego 
konkretnych emitentów papierów wartościowych, w których instrumenty Euro-Finance 
zainwestowała własny kapitał, mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Euro-
Finance, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
2. Ryzyko rozliczenia i kliringu transakcji  
Jako wiodący i aktywny lokalny pośrednik finansowy posiadający duży lokalny biznes w 
zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz świadczenia usług brokerskich, 
obsługujący zarówno inwestorów instytucjonalnych i klientów indywidualnych Euro-Finance 
czyni codzienne wiele rozrachunkowych i rozliczeniowych transakcji z wielu kontrahentami. 
Ryzyko błędu komunikacji podczas procesu rozliczeniowego, który chociaż obecnie został w 
pełni minimalizowany, teoretycznie nadal istnieje i może ograniczyć zdolność spółki do 
skutecznej obsługi swoich klientów, co może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy 
Euro-Finance, na jej wyniki lub kondycję finansową.  
 
3. Ryzyko dokonania zmian w ramach regulacyjnych  
Euro-Finance działa w środowisku silnie uregulowanym i jest zobowiązana do prowadzenia 
działalności w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, pod nadzorem organu 
regulacyjnego w Bułgarii (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF). Jako podmiot objęty 
regulacją KNF, Euro-Finance jest w pełni zobowiązana do wdrożenia obowiązujących 
przepisów i rozporządzeń, w tym nowych takich wdrożonych przez lokalnego regulatora. 
Każde zaniedbanie lub nawet opóźnienie się realizacji obowiązkowych przepisów może mieć 
istotny negatywny wpływ na perspektywy Euro-Finance, na jej wyniki lub kondycję 
finansową.  
 
4. Ryzyko w zakresie przekazywania i przetwarzania informacji  
Euro-Finance wykonuje wszelkie transakcje giełdowe, zarządzanie aktywami, wymianę 
waluty i działania rozliczeniowe wyłącznie w formie elektronicznej, a zatem narażona jest na 
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ryzyko utraty danych podczas ich transferu lub kradzieży danych osobowych i poufnych. 
Niemożność zapewnienia ciągłości i odpowiedniego poziomu ochrony przepływu informacji 
może stanowić zagrożenie wewnętrznego systemu obrotu papierami wartościowymi spółki, 
jej bazy danych oraz codziennych transakcji, co z kolei mogłoby zaszkodzić wizerunkowi 
firmy w oczach klientów i kontrahentów. Każda utrata pełnej kontroli nad przepływem 
informacji mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy Euro-Finance, na jej 
wyniki lub kondycję finansową.  
 

c) MECHANIZMY MINIMALIZACJI RYZYKA I ZARZĄDZANIA NIM  

Elementy określające ramy zarządzania poszczególnych ryzyk związanych bezpośrednio z 
konkretnymi procedurami dotyczącymi terminowego zapobiegania i rozwiązywania 
ewentualnych trudności w działalności spółki Eurohold Bułgaria S.A.. Do nich należy 
dokonanie analizy bieżącej w następujących zakresach:  

 udział na rynku, polityka cenowa, przeprowadzenie marketingowych badań rynku 
oraz badań rozwoju rynku i własnego udziału rynkowego;  

 aktywne zarządzanie inwestycjami w różnych sektorach przemysłu;  

 kompleksowa polityka w zakresie zarządzania aktywami i pasywami spółki w celu 
optymalizacji struktury, jakości i zwrotu z aktywów spółki;  

 optymalizacja struktury przyciągania funduszy w celu zapewnienia płynności 
finansowej i obniżenia kosztów finansowych spółki;  

 efektywne zarządzanie przepływami środków pieniężnych;  

 optymalizacja kosztów administracji i zarządzania oraz kosztów na korzystanie z 
usług zewnętrznych;  

 zarządzanie zasobami ludzkimi.  

Wystąpienie wydarzenia niespodziewanego, dokonanie błędnej oceny aktualnych trendów, a 
także wiele innych czynników mikro i makroekonomicznych mogą wpłynąć na ocenę 
kierownictwa spółki. Jedynym sposobem na pokonanie tego zagrożenia jest współpraca z 
profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem i zapewnianie tego zespołu najbardziej 
kompletnymi i aktualnymi danymi z opracowanej własnej bazy informacyjnej na temat 
rozwoju i trendów rynkowych w tych dziedzinach. 

V. INFORMACJE O EMITENCIE  

V.1 HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA  

Historia i rozwój emitenta  

Nazwą spółki jest Eurohold Bułgaria S.A.. Zgodnie z art. 2 ust. 3 Statutu nazwa firmy 
zapisuje się alfabetem łacińskim w taki sposób: EUROHOLD BULGARIA S.A.  
Eurohold Bułgaria S.A. jest spółką holdingową z siedzibą w Republice Bułgarii, i prowadzi 
własną działalność zgodnie z prawem bułgarskim.  
Eurohold Bułgaria S.A. zarejestrowana jest jako spółką akcyjną w myśli Prawa o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi (ЗППЦК).  
Wstępną rejestrację Spółki dokonano w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Sofii na podstawie sprawy korporacyjnej, sygn. akt 14436/2006, numer 
wpisu rejestracyjnego 111 639, księga 1509, arkusz 116. 
Dnia 10.03.2008 roku spółkę Eurohold Bułgaria przerejestrowano w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Agencję ds. rejestracji zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo o 
Rejestrze Handlowym. 
Spółce nadano Jednolity Kod Identyfikacyjny 175187337.  
Działania Spółki nie ograniczono terminem ani innymi warunkami zakończenia działalności. 
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 Eurohold Bułgaria S.A. jest publiczną spółką akcyjną utworzoną w wyniku połączenia spółki 
Eurohold S.A. (zarejestrowana na podstawie sprawy korporacyjnej sygn. akt 13770/1996 
zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla m.st. Sofii) i Starcom Holding S.A. (zarejestrowana 
na podstawie sprawy korporacyjnej sygn. akt 6333 zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla 
m.st. Sofii).  
Drogą dokonanego połączenia ww. dwóch spółek wzmocniono pozycję nowoutworzonej 
spółki holdingowej Eurohold Bułgaria S.A. jako jedna z największych grup w Bułgarii ze 
znacznym potencjałem dla przyszłego wzrostu, o znacznym kapitału własnym i zasobach 
finansowych.  

Przedmiot działalności  

Przedmiot działalności spółki Eurohold Bułgaria obejmuje: nabywanie, zarządzanie, ocena i 
sprzedaż udziałów w bułgarskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, nabywanie, 
zarządzanie i sprzedaż obligacji, nabywanie, ocena i sprzedaż patentów, cesji licencji na 
korzystanie z patentów spółki, w których spółka uczestniczy, finansowanie przedsiębiorstw w 
których spółka uczestniczy.  

Siedziba i adres prawny  

Siedziba i adres prawny Emitenta w Republice Bułgarii: Република България, Adres: гр. 
София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43. Ten sam adres ma i Biuro Centralne Spółki. 
Jest to również oficjalny adres biznesowy dla korespondencji ze spółką.  
Kontakt z Emitentem może być nawiązany w następujący sposób:  

Adres biznesowy:  София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43  

Telefon:  02/ 9651 653; 02/ 9651 651 

Faks:  02/ 9651 652 

Adres skrzynki elektronicznej:  investors@eurohold.bg; office@eurohold.bg  

Witryna internetowa:  www.eurohold.bg 

Od dnia rejestracji spółki Eurohold Bułgaria jako spółkę handlową i do dnia dzisiejszego nie 
dokonywano żadnej zmiany nazwy Spółki. Zmiany w zakresie przedmiotu działalności Spółki 
też nie dokonywano.  
Do dnia dzisiejszego spółka ani razu nie dokonała żadnego przejęcia lub zastawu 
przedsiębiorstwa (dokonywano jedynie zastaw spółek zależnych), nie nabywała i nie 
dysponowała aktywami o znacznej wartości poza zwykłym tokiem działalności. Emitent nie 
posiada żadnej informacji na temat złożonego wniosku o otwarcie postępowania 
upadłościowego wobec Spółki albo wobec spółki od niej zależnej.  

 
Kapitał zakładowy  

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 127 345 000 
lewów, podzielonych na 127 345 000 zwykłych imiennych akcji zdematerializowanych, każda 
z których posiada prawo jednego głosu i każda o wartości nominalnej 1 lew.  
Początkowy wpisany kapitał zakładowy spółki Eurohold Bułgaria na dzień 12.12.2006 roku 
wynosił 50 002 586 lewów, podzielonych na 50 002 586 zwykłych imiennych akcji 
zdematerializowanych, każda z których posiada prawo jednego głosu i każda o wartości 
nominalnej 1 lew. Kapitał spółki jest utworzono w wyniku wyżej opisanej procedury 
rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji dwóch spółek, a mianowicie spółki Eurohold 
S.A. i spółki Starcom Holding S.A.. Wysokość kapitału została określona w Umowie 
połączenia zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obydwu łączących się 
spółek.  
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W okresie od maja do czerwca 2007 roku przez spółkę Eurohold Bułgaria została 
przeprowadzona udana subskrypcja w celu podwyższenia kapitału poprzez emitowanie 
nowych 12 500 646 akcji o wartości nominalnej 1,00 lew każda przy cenie emisyjnej 3,35 
lewów każda. W ramach tej subskrypcji wydano 50 002 586 szt. praw, z których każde daje 
prawo do kupna 0,25 nowej akcji. Łączna kwota subskrybowanych i opłaconych akcji 
wyniosła 12 495 050, czyli 99.96 % oferowanej kwoty. Po podwyższeniu kapitał spółki 
osiągnął wysokości 62 497 636 lewów, podzielonych na 62 497 636 zwykłych 
zdematerializowanych akcji imiennych, z prawem głosowania, z prawem do otrzymania 
dywidendy i udziału w likwidacji, o wartości nominalnej 1,00 lew każda.  
Uchwała z dnia 21.12.2010 r. Zarządu spółki Eurohold Bułgaria podjęto decyzję o 
podwyższenie kapitału spółki na warunkach oferty publicznej zgodnie z Prawem o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi - z 62,497,636 lewów do 124,995,272 lewów 
poprzez emitowanie 62,497,636 sztuk akcji o cenie emisyjnej 1,00 lew każda. Subskrypcję w 
celu podwyższenia kapitału spółki Eurohold Bułgaria pomyślnie przeprowadzono w okresie 
od marca do maju 2011 roku. Podczas trwania subskrypcji zapisano 46,146,076 nowych 
akcji, czyli 73.84 % oferowanych do subskrypcji akcji. Po dokonaniu ww. subskrypcji kapitał 
własny spółki Eurohold Bułgaria został zwiększony z 62,497,636 lewów do 108,643,712 
lewów. Ten wzrost kapitału Spółki dnia 16.05.2011 roku został wpisany do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przez Agencję Rejestracji.  
Uchwała z dnia 27.07.2011 r. Zarządu spółki Eurohold Bułgaria podjęto decyzję o 
podwyższenie kapitału spółki na warunkach oferty publicznej zgodnie z Prawem o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi - z 108,643,712 lewów do 144,858,282 lewów 
poprzez emitowanie 36,214,570 sztuk akcji o cenie emisyjnej 1,70 lew każda. Następnie, na 
podstawie decyzji Zarządu z dnia 07.09.2011 r. cena emisyjna nowych akcji została 
obniżona do 1,50 lewa. Subskrypcję w celu podwyższenia kapitału spółki Eurohold Bułgaria 
pomyślnie przeprowadzono w okresie od października do listopada 2011 roku. 
Zasubskrybowano 18,701,288 nowych akcji, czyli 51.64 % całej ilości oferowanej do 
subskrypcji. Po dokonaniu ww. subskrypcji kapitał własny spółki Eurohold Bułgaria został 
zwiększony z 108,643,712 lewów do 127,345,000 lewów. Ten wzrost kapitału Spółki dnia 
30.11.2011 roku został wpisany do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Agencję 
Rejestracji.  
Rozpoczęto działania w celu dopuszczenie do obrotu emisji z ostatniego podwyższenia 
kapitału Spółki tak samo na GPW w Warszawie, gdzie akcje Spółki notowano od dnia 15 
grudnia 2011 roku w wyniku realizowania dwukrotnego dokonania pierwszej oferty 
publicznej.  
Kapitał Spółki nie podlegał wzrostowi przez wkłady rzeczowe. Spółka nie emitowała żadnych 
akcji niebędących kapitałem Spółki. Wszystkie akcje wyemitowane przez Eurohold Bułgaria 
S.A. zapewniają ich posiadaczom prawo na głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 
za wyjątkiem akcji posiadanych przez jednostki zależne Spółki.  
 

V.2 INWESTYCJE  

Główne inwestycje spółki Eurohold Bułgaria S.A. od 2013 do daty sporządzenia niniejszego 
prospektu powiązano z realizacją programu inwestycyjnego Spółki i zaplanowaną 
restrukturyzacją portfela inwestycyjnego. 
W okresie 2013 rok - 18.11.2016 roku przez Eurohold Bułgaria SA zainwestowano ponad 
60.2 mln lewów (na dzień 31.12.2015) w postaci bezpośrednich inwestycji kapitałowych w 
jednostki zależne. Na dzień 31.12.2015 roku inwestycje dokonane z jej spółek zależnych 
wyniosły ponad 103.8 mln lewów.  

 
Inwestycje kapitałowe:  

Opis inwestycji  Udział  Liczba Nakłady Sposób Inwestor  
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DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 31 

akcji  inwestycyj
ne (w 
lewach)  

finansowani
a  

Inwestycje kapitałowe spółki Eurohold Bułgaria w 2013 roku  

Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

100% 50 000 37 500 Środki 
własne  

Eurohold 
Bułgaria S.A.  

Razem:    37 500   

Inwestycje w jednostkach zależnych w 2013 roku 

Nissan Sofia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100% 667 500 667 500 Środki 
własne  

Avto Union S.A. 

Bułvaria Warna Jednoos. 
Sp. z o.o. Podwyższenie 
kapitału 

100% 37 370 373 700 Środki 
własne  

Avto Union S.A. 

Star Motors Jednoos. Sp. 
z o.o. Nabycie udziałów 

100%  195 583 Środki 
własne  

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o.  

Espace Auto Sp. z o.o.  
Dopłata kapitału 

51% 26 200 262 000 Środki 
własne  

Nissan Sofia 
Jednoos. S.A.  

Euroins Romania S.A. 
Podwyższenie kapitału 

93,27% 19 809 
966 

8 693 815 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Interamerican Bułgaria 
Życie Nabycie udziałów 

100% 1 012 507 3 575 971 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Euroins Macedonia S.A. 
Podwyższenie kapitału 

93,36% 732 731 790 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Euroins Bulgaria S.A.  
Nabycie udziałów 

78,13% 26 439 23 468 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Euroins Ubezpieczenia 
Zdrowotne Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100% 1 500 000 1 500 000 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Eurolease Auto 
Macedonia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100%  48 896 Środki 
własne  

Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

Autoplaza Jednoos. S.A. 
Podwyższenie kapitału 

100%  200 000 Środki 
własne  

Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

Razem:    16 272 723   

Inwestycje kapitałowe spółki Eurohold Bułgaria w 2014 roku  

Nie dokonano w 2014 roku inwestycji kapitałowych 

Inwestycje w jednostkach zależnych w 2014 roku 
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Nissan Sofia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100% 1 200 000 1 200 000 Środki 
własne  

Avto Union S.A. 

EA Properties Jednoos. 
S.A. Nabycie udziałów 

100% 50 000 50 000 Środki 
własne  

Espace Auto Sp. 
z o.o.  

Star Motors Sp. z o.o. 
Nabycie udziałów 

100%  1 956 Środki 
własne  

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o.  

Euroins Romania S.A. 
Podwyższenie kapitału 

96,64% 100 000 
000 

36 329 592 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Eurolease Auto 
Macedonia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100%  68 454 Środki 
własne  

Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

Razem:    37 650 002   

Inwestycje kapitałowe spółki Eurohold Bułgaria w 2015 roku  

Euroins Insurance Group 
S.A. Podwyższenie 
kapitału  

82,12% 59 753 
189 

59 753 189 Środki 
własne  

Eurohold 
Bułgaria S.A.  

Eurolease Group Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału  

100% 500 000 500 000 Środki 
własne  

Eurohold 
Bułgaria S.A.  

Razem:    60 253 189   

Inwestycje w jednostkach zależnych w 2015 roku  

Bułvaria Warna 
Jednoos. Sp. z o.o. 
Podwyższenie kapitału 

100% 750 328 750 328 Środki własne  Avto Union S.A. 

Autoplaza Jednoos. S.A. 
Podwyższenie kapitału 

100%  250 000 Środki własne  Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

Eurolease Auto 
Macedonia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100%  146 687 Środki własne  Eurolease Group 
Jednoos. S.A.  

Zakład Asekuracyjny 
Euroins Bułgaria 
Podwyższenie kapitału 

79,82% 4 592 486 5 510 983 Środki własne  EIG S.A.  

Euroins Romania S.A. 
Podwyższenie kapitału 

96,64%  34 858 347 Środki własne  EIG S.A.  

HDI Asekuracja S.A. 
Nabycie udziałów 

94% 171 832 8 397 615 Środki własne  EIG S.A.  

Razem:   49 913 960   

Inwestycje kapitałowe spółki Eurohold Bułgaria w 2016 roku – do dnia 18.11.2016 r.  

Euroins Insurance 
Group S.A. 
Podwyższenie kapitału  

89,36% 62 941 
000 

62 941 000 Środki własne  Eurohold 
Bułgaria S.A.  
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Razem:    62 941 000   

Inwestycje w jednostkach zależnych w 2016 roku – do dnia 18.11.2016 r.  

Bułvaria Warna 
Jednoos. Sp. z o.o. 
Podwyższenie kapitału  

100% 250 000 250 000 Środki 
własne  

Avto Union S.A. 

Star Motors Jednoos. 
Sp. z o.o.  

100%  391 166 Środki 
własne  

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o.  

Eurolease Auto 
Macedonia Jednoos. 
S.A. Podwyższenie 
kapitału 

100%  97 792 Środki 
własne  

Eurolease 
Group 
Jednoos. S.A.  

Zakład Asekuracyjny 
Euroins Bułgaria S.A. 
Podwyższenie kapitału  

80,92% 331 030 190 267 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Euroins Romania S.A. 
Podwyższenie kapitału  

96,64%  52 414 213 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Euroins Ubezpieczenia 
zdrowotne Jednoos. 
S.A.  

100%  2 500 000 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Zakład Asekuracyjny 
EIG Re S.A.  
Nabycie udziałów  

100%  4 450 000 Środki 
własne  

EIG S.A.  

Razem:    60 293 438   

 
 
Od roku 2013 do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu Eurohold Bulgaria S.A. oraz 
spółki wchodzące w skład Grupy inwestowały w środki trwałe, jak następująco:  
 

Inwestycje w środki trwałe w ujęciu skonsolidowanym:  

Tabela zawiera dane o wartości bilansowej posiadanych środków trwałych na koniec 
każdego prezentowanego okresu.  

WSKAŹNIK Okres sprawozdawczy  

(tys. lw.) 2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2016 Rozwój*  

Grunty, budynki i 
konstrukcje 

5 875 9 346 13 169 40,91% 15 960 21,19% 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

1 852 1 536 1 565 1,89% 1 340 -14,38% 

Pojazdy 20 581 21 718 24 426 12,47% 20 783 -14,91% 

Osprzęt i wyposażenie oraz 
inne środki trwałe 

962 904 650 -28,10% 1 896 191,69% 

Koszt nabycia aktywów 684 680 1 697 149,56% 4 220 148,67% 
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trwałych 

Inne 469 414 718 73,43% - -  

Nieruchomości inwestycyjne 25 613 12 200 11 396 -6,59% 12 376 8,60% 

Razem aktywa trwałe 56 036 46 798 53 621 14,58% 56 575 5,51% 

Wzrost na dzień 30.09.2016 r. obliczono na podstawie stanu na dzień 31.12.2015 r.  

W 2013 roku nie wystąpiły znaczące inwestycje w środki trwałe. 
W 2014 roku nie wystąpiły znaczące inwestycje w środki trwałe. 
W 2015 roku środki trwałe w ujęciu skonsolidowanym wzrosły w porównaniu do stanu na 
koniec 2014 roku o 14,58 %.  
Od początku 2016 roku do ostatniego na tę chwilę okres sprawozdawczy (30.09.2016 r.) 
Grupa zainwestowała w nowe aktywa trwałe środki pieniężne w kwocie 2 954 tys. lewów.  
Jako podstawowa (istotna) może być określona inwestycja spółki EA Properties Jednoos. 
Sp. z o.o. w budowie nowego salonu wystawowego dla potrzeb spółki N Auto Sofia Jednoos. 
S.A. w Sofii przy bul. "Carigradsko Szose". Inwestycję w budowę salonu wystawowego 
rozpoczęto w 2015 roku. Do dnia 31.12.2015 r. zainwestowano środki w wysokości 860 tys. 
lewów. Od początku 2016 roku do dnia 30.09.2016 r. w budynek tego salonu wystawowego 
zainwestowano 2 580 tys. lewów. Oczekuje się oddania salonu wystawowego do użytku w 
2017 roku.  
Po dniu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2016 roku i 
do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu (18.11.2016 r.) spółka Eurohold Bułgaria nie 
inwestowała w środki trwałe. Po dniu 30.09.2016 r. i do dnia sporządzenia niniejszego 
Prospektu jedynie spółka zależna EA Properties Jednoos. Sp. z o.o. inwestowała w budowę 
ww. salonu wystawowego środki pieniężne w wysokości 320 tys. lewów.  

Inwestycje w toku  

Na dzień sporządzenia Prospektu Eurohold Bułgaria S.A. jest w trakcie dokonywania 
inwestycji kapitałowych, jak następująco:  
EA Properties Jednoos. Sp. z o.o., spółka zależna spółki Avto Union S.A., zainwestowała w 
budowę nowego salonu wystawowego dla potrzeb spółki N Auto Sofia Jednoos. S.A. w Sofii 
przy bul. "Carigradsko Szose". Inwestycję w budowę salonu wystawowego rozpoczęto w 
2015 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu zainwestowano środki w wysokości 
3 760 tys. lewów.  
 

W dniu 19.11.2015 r., na posiedzeniu Zarządu spółki Eurohold Bułgaria S.A. podjęto decyzję 
o podwyższeniu kapitału spółki zależnej Euroins Insurance Group (EIG) o € 100 000 000. 
Środki pozyskano z podwyższenia kapitału EIG w celu wspierania spółek zależnych Grupy, a 
także dokonania nowych nabytków. Na obecną chwilę wpłacono € 52 198 080, natomiast 
pozostała kwota zostanie wpłacona do połowy listopada 2017 roku. 

Po przeanalizowaniu wyników i dokonaniu opinii biegłego rewidenta Deloitte Audyt Rumunia 
na temat stanu faktycznego towarzystwa ubezpieczeniowego Euroins Rumunia Asigurare 
Reasigurare S.A. stwierdzono, że konieczne jest podwyższenie kapitału spółki w wysokości 
100,000,000 lei. Dnia 29 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
akcjonariuszy spółki Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A., które podjęło decyzję o 
dokonaniu kolejnego podwyższenia kapitału w wysokości 100,000,000 lei. Zgodnie z podjętą 
decyzją WZA podwyższenie kapitału obecnie jest w toku. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu cała kwota środków niezbędnych do podwyższenia kapitału została w pełni 
zabezpieczona przez akcjonariuszy Spółki. Na dzień dzisiejszy toczą się procedury 
techniczne w celu skutecznej transakcji środków. Podwyższenie kapitału zostanie 
zakończone przed końcem 2016 roku.  
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Zobowiązania inwestycyjne  

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Emitent nie ponosi żadnych zobowiązań 
inwestycyjnych innych, niż określone w p. „Inwestycje w toku”  

Eurohold Bułgaria S.A. oraz spółki Grupy nie zaciągnęły żadnych innych zobowiązań na 
przyszłe inwestycje.  
 

VI. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚC I  GOSPODARCZEJ  

VI.1 PODSTAWOWE PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI  

Podstawowa dziedzina działalności  

Spółkę Eurohold Bulgaria S.A. zarejestrowano w Republice Bułgarii z przedmiotem 
działalności, jak następująco: nabywanie, zarządzanie, ocena i sprzedaż udziałów w 
bułgarskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, nabywanie, zarządzanie i sprzedaż 
obligacji, nabywanie, ocena i sprzedaż patentów, cesji licencji na korzystanie z patentów 
przedsiębiorstw w których spółka uczestniczy, finansowanie przedsiębiorstw w których 
spółka uczestniczy.  
Przychody spółki Eurohold Bułgaria powstają głównie z operacji finansowych związanych z 
nabyciem udziałów, zarządzaniem uczestnictwa i finansowaniem przedsiębiorstw 
powiązanych. 
Na dzień 30.06.2016 r. spółka Eurohold Bulgaria S.A. ma bezpośrednie udziały w czterech 
spółkach zależnych. 
Spółki portfelowe Eurohold Bulgaria S.A. działają na następujących rynkach: asekuracje, 
ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, leasing, motoryzacja i Finance. Głównym 
przedmiotem działalności jest w dziedzinie Sprzedaż samochodów - Leasing – 
Asekuracja/Ubezpieczenia"  
W okresie objętym informacjami historycznymi należące do Grupy spółki oferują następujące 
usługi:  

 Asekuracja/Ubezpieczenia  

 Ubezpieczenia zdrowotne  

 Ubezpieczenia na życie  

 Leasing finansowy i operacyjny  

 Usługi Rent-a-car  

 Sprzedaż nowych samochodów  

 Sprzedaż używanych samochodów  

 Usługi motoryzacyjne  

 Sprzedaż części zamiennych  

 Pośrednictwo finansowe  

 
Kierunki działalności  

Obecna struktura biznesu Eurohold Bułgaria obejmuje trzy główne sub-holdingi: Euroins 
Insurance Group, Avto Union i Eurolease Group, specjalizujące się odpowiednio w 
następujących obszarach: asekuracja/ubezpieczenia, sprzedaż samochodów i leasing, a 
także pośrednictwo inwestycyjne (Euro-Finance). 
W październiku 2014 roku założono spółkę EA Properties Jednoos. Sp. z o.o., z zakresem 
działalności gospodarczej - kupno i sprzedaż deweloperska, zagospodarowywanie i 
budownictwo, wynajem, doradztwo i usługi w zakresie zarządzania. Właściwości EA jest 
częścią drogi sub-holding Avto Union S.A.. EA Properties Jednoos. Sp. z o.o. jest częścią 
sub-holdingu motoryzacyjnego Avto Union S.A..  
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Euroins Insurance Group S.A. (Asekuracja/ubezpieczenia) - www.eig.bg 

Euroins Insurance Group S.A. (EIG) powstała pod koniec 2007 roku jako spółka zależna w 
100 % od spółki Eurohold Bułgaria, w którą spółkę zależną skoncentrowano całą działalność 
holdingu w obszarze asekuracji i ubezpieczenia zdrowotnego. 

W 2007 roku Eurohold Bułgaria S.A. utworzyła Euroins Insurance Group w celu połączenia 
wszystkich operacje asekuracyjnych i ubezpieczeniowych. Spółka ta łączy działalność 
ubezpieczeniową w Bułgarii, Rumunii i Macedonii. W 2013 roku Euroins Insurance Group 
przejmuje od holenderskiej grupy finansowej Ahemea B.V. („Ахемеа Б.В.”) całą działalność 
w Bułgarii spółki Interamerican Ubezpieczenia ogólne i Ubezpieczeń na życie. W dniu 2 
października 2013 roku portfel ubezpieczeń Interamerican Life Insurance został przeniesiony 
do Zakładu Asekuracyjnego Euroins S.A. po otrzymaniu zgody regulacyjnej ze strony Komisji 
Nadzoru Finansowego. W dniu 03.12.2013 roku została podpisana umowa pomiędzy 
Euroins i Insurance Group a międzynarodową grupą ubezpieczeniową QBE na przedmiot 
przejęcia od niej działalności ubezpieczeniowej w Bułgarii i Rumunii. W ramach podpisanej 
umowy polisy ubezpieczeniowe zawarte przez QBE na tych rynkach przechodzą do Euroins 
po otrzymaniu odpowiednich zgód regulacyjnych. W dniu 20 lutego 2015 Euroins Insurance 
Group podpisała kontrakty z ulokowaną w Hanowerze spółką Talanx International na 
przedmiot nabycia jej przynależącego bułgarskiego i ukraińskiego biznesu, odpowiednio 
Ubezpieczenia HDI w Bułgarii (HDI Застраховане) i Ubezpieczenia HDI na Ukrainie (HDI 
Strakhuvanya). Euroins Insurance Group nabyła udziały Ubezpieczenia HDI w Bułgarii dnia 
29.12.2015 roku. W dniu 28 lipca 2016 ukraińska Krajowa Komisja Państwowa ds. Regulacji 
Rynków Usług Finansowych wydała decyzję zatwierdzającą nabycie przez Euroins 
Insurance Group kwalifikowanego udziału w kapitale spółki HDI Strakhuvanya, która decyzja 
ta wywiera skutki prawne od chwili jej wydania i podlega natychmiastowemu wykonaniu. W 
dniu 29 lipca 2016 roku decyzja została odbierana przez Euroins Insurance Group i dnia 
12.08.2016 roku akcje zostały przeniesione.  
 

Podstawowym przedmiotem działalności spółek zależnych od EIG są ubezpieczenia ogólne, 
ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia na życie. Oferta produktów ubezpieczeń 
ogólnych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowców, ubezpieczenie 
Casco pojazdów, ubezpieczenie nieruchomości, towarów transportowanych, ogólną 
odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt, okrętów, samolotów, 
ryzyka finansowego, pomoc w podróży, pomoc w razie wypadków i choroby. Główni 
konkurenci EIG to międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe, takie jak Allianz, Vienna 
Insurance Group, Generali, Uniqa itp., które działają na większości rynków, na których 
działają spółki zależne Grupy EIG. 

Główną zaletą grupy EIG jest dobrze rozwinięta sieć sprzedaży obejmująca terytorium 
każdego kraju, w którym działają spółki zależne Grupy. Sieć ta obejmuje kombinację różnych 
kanałów sprzedaży (agentów, brokerów, agentów ubezpieczeniowych i franczyzobiorcy), co 
umożliwia maksymalną elastyczność oraz dostęp do klientów końcowych. Inną ważną zaletą 
EIG jest współpraca z pozostałymi dwoma sub-holdingami Eurohold - Eurolease Group i 
Avto Union. Pozwala to na rozwój wspólnych produktów unikalnych na rynku regionalnym. 
Ważnym aspektem konkurencyjności EIG jest centralizacja reasekuracji i zarządzania 
inwestycjami po oddzieleniu działalności ubezpieczeniowej do samodzielnego sub-holdingu.  

Potencjał rozwojowy i sterowniki:  
EIG posiada znaczny potencjał wzrostu, generowany przez czynniki fundamentalne, rynkowe 
i wewnętrzne w odniesieniu do spółki:  

 fundamentalne - stopniowa konwergencja standardów krajów Europy Wschodniej ze 
standardami z Zachodu, wzrost dochodów, wzrost akcji kredytowej (w zależności od 
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normalizacji globalnego i regionalnego rynku kredytowego oraz giełdowego) i wzrost 
popytu na większe produkty; wzrost popytu w ogóle produktów ubezpieczeniowych. 

 rynkowe - wzrostu stawek i poziomu rentowności, stopniowe przejście do bardziej 
opłacalnych technicznie produktów ubezpieczeniowych, głębsza penetracja i gęstości 
ubezpieczeń.  

 wewnętrzne w odniesieniu do spółki - EIG już wdrożyła lub zamierza wdrożyć 
następujące działania, które przyczynią się do poprawienia pozycji Spółki na rynku i jej 
parametrów finansowych:  

o Ograniczenie ekspozycji na ubezpieczenia OC - pozycjonowanie cenowe na 
górnej półce rynku;  

o Rozwój ubezpieczeń niezwiązanych z pojazdami;  
o Dodatkowe wdrożenie franchisingu, bonus-malus i innych sposobów 

kształtowania cen;  
o Poprawa poboru należności;  
o Wynagrodzenie jednostek za sprzedaż w ujęciu zrównoważonego systemu 

punktów;  
o Zmniejszenie kosztów akwizycji i prowizji;  
o Optymalizacja kosztów szkód;  
o Optymalizacja kosztów administracyjnych.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

 Efektywne wykorzystanie kapitału - optymalizacja reasekuracji, zapewnienie 
odpowiednich rezerw;  

 Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym - ścisłe procedury przy zawieraniu 
ubezpieczenia, kształtowaniu cen i projektowaniu produktu dostosowanego do ryzyka;  

 Optymalizacja prezentacji aktywów za pomocą zrównoważonych jakości, zróżnicowania, 
płynności i rewanżu pomiędzy aktywów i pasywów;  

 Efektywne zarządzanie i przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych;  

 Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego dla lepszego zarządzania;  

 Optymalizacja procesów biznesowych;  

 Opracowanie innowacyjnych produktów dostosowanych do potrzeb segmentów 
docelowych;  

 Identyfikacja wartościowych segmentów klienckich, konkurencyjne kształtowanie ceny;  

 Zarządzanie kanałów dystrybucji poprzez ciągłe monitorowanie wyników, efektywnych 
systemów motywacyjnych, szkolenia pracowników;  

 Efektywna reklama do zbudowania wizerunku interesującej marki; 

 Ustanowienie długoterminowego partnerstwa - współpraca ze spółkami leasingowymi i 
motoryzacyjnymi, z instytucjami bankowymi.  

Avto Union S.A. (Sprzedaż samochodów) - www.avto-union.com 

Avto Union S.A. jest holdingiem łączącym inwestycje spółki Eurohold Bułgaria w branży 
motoryzacyjnej. Avto Union S.A. jest spółką holdingową z bezpośredniego zaangażowania 8 
spółek zależnych. 
Spółki motoryzacyjne w strukturze Avto Union to:  

 Auto Italia Jednoos. S.A. - oficjalny importer samochodów Fiat, Fiat Proffesional, 
Maserati, Alfa Romeo; skuterów Piaggio, Vespa i Gilera dla Bułgarii;  

 Bułvaria Holding Jednoos. Sp. z o.o. Jednoos. S.A. – dystrybutor marki Opel w Sofii;  

 Bułvaria Warna Jednoos. Sp. z o.o. - dealer marki Opel w Warnie;  

 Star Motors - oficjalny przedstawiciel marki Mazda dla Bułgarii;  

 Motobul Jednoos. Sp. z o.o. - oficjalny dystrybutor oleju silnikowego Castrol, BP i Orlen;  

 Nissan Sofia Jednoos. S.A. - największy dealer marki Renault i Nissan w Bułgarii;  

 Daru Car S.A. - autoryzowany warsztat BMW dla Bułgarii;  
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 Avto Union Service Jednoos. Sp. z o.o. - wykonywanie czynności serwisowych 
samochodowych.  

 Espace Auto Sp. z o.o.  
Dla wszystkich modeli oferowanych przez Avto Union zapewniamy Test Drive, tak samo 
rejestrację samochodów bezpośrednio zakupionych od nas. Oferujemy także następujące 
usługi: 

 Do 5-letniego okresu przedłużonej gwarancji - przedłużona gwarancja fabryczna na 
dodatkowe 1 lub 2 lata; ważna w ramach przebiegu do 150 000 km;  

 "Samochód zamienny" w razie wypadku lub problemu technicznego;  

 Komplety kosmetyków do samochodów;  

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;  

 Wykup pojazdów;  

 Usługi leasingowe - Spółka współpracuje na zasadach preferencyjnych z zakładem 
Eurolease Auto, ale również ze wszystkimi innymi przedsiębiorstwami leasingowymi - na 
zasadach komercyjnych;  

 Asekuracja - oferowanie różnego rodzaju ubezpieczenia dla pojazdów silnikowych, od 
różnych spółek ubezpieczeniowych w kraju, jednak na zasadach preferencyjnych z 
Zakładem Asekuracyjnym Eurolease Auto.  

Usługi Przedłużona Gwarancja i Samochód zamienny zostały wprowadzone wspólnie z 
partnerem Zakładem Asekuracyjnym Eurolease Auto. Klienci chcący skorzystać z nich 
powinni tylko dopłacić dodatkową składkę na ubezpieczenie samochodowe Autocasco.  
Główni konkurenci spółki Avto Union mają inny model biznesowy, zgodnie z którym 
sprzedaje się tylko jedna marka lub kilka powiązanych ze sobą marek samochodów. Do 
najważniejszych konkurentów korzystających z podobnego modelu biznesowego należą 
spółka Toyota Bolkans S.A. (Toyota i Lexus), Moto Phoe S.A. (Ford, Volvo, Jaguar i Land 
Rover) oraz Porsche Bułgaria (Volkswagen i Audi). Jedyna spółka na rynku bułgarskim, która 
działa w sposób zbliżony do modelu spółki Avto Union i oferuje więcej niż jedna marka 
niepowiązanych między sobą producentów, jest Balkan Star S.A., która sprzedaje 
samochody Mercedes, Mitsubishi, Chrysler, Dodge i Jeep oraz w tym samym czasie 
występuje jako dostawca Renault i Dacia. Jednak udział na rynku bałkańskim Balkan Star 
S.A. jest stosunkowo mniejszy w porównaniu ze spółką Avto Union, której udział stanowi 
około 5%.  
 
Konkurencyjność grupy zależy od wysokiego poziomu obsługi i mocnej synergii pomiędzy 
różnymi działalnościami spółki Eurohold Bułgaria (ubezpieczenia, leasing i sprzedaż 
samochodów), której celem jest osiągnięcie większej wydajności i rentowności spółek 
zależnych. Wszystkie spółki w składzie Avto Union S.A. pracują w trybie ścisłej współpracy 
tak samo z innymi kluczowymi obszarami biznesowymi spółki Eurohold Bułgaria - 
ubezpieczenia i leasingu, będąc w taki sposób w stanie zaoferować kompleksowe usługi na 
rzecz swoich klientów i realizować zrównoważony stały wzrost sprzedaży oraz znaczną 
poprawę wyników finansowych.  

Potencjał rozwojowy i sterowniki:  
Pod koniec 2015 roku na rynku nowych samochodów odnotowano wzrost sprzedaży, który 
wg danych Stowarzyszenia Producentów Samochodów na bułgarskim rynku nowych 
samochodów osobowych i dostawczych wyniósł 15,13%. W porównaniu w 2014 roku wzrost 
wyniósł 5.9%, w 2013 roku odpowiednio 0,9%.  
Avto Union S.A. rokuje zachowanie własnego udziału w rynku w wyniku: 

 Doskonałych możliwości rozbudowy istniejącej bazy klientów zawierającej dane osób 
fizycznych i prawnych;  

 Zwiększenie liczby klientów korporacyjnych.  
Prognozowanie co do przyszłego rozwoju rynku motoryzacyjnego w Bułgarii opiera się na 
oczekiwaniach wolnego procesu ożywienia lokalnej gospodarki. Z drugiej strony, 
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amortyzacja floty występuje jako przesłanka dla zwiększenia sprzedaży do klientów 
korporacyjnych, dla których nieopłacalne jest utrzymanie przestarzałej floty.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

 Zdywersyfikowany portfel produktów, zawierający szeroką gamę oferowanych marek (11 
marek samochodów, 3 marki skuterów). Avto Union obejmuje wszystkie segmenty rynku 
motoryzacyjnego w Bułgarii poprzez oferowanie odpowiednich rozwiązań zarówno dla 
klientów korporacyjnych jak i indywidualnych; dywersyfikacja marek zapobiega grupę 
także z wrażliwości na działanie siły wyższej, która mogłaby wpływać na konkretne marki 
(np. "światowy kryzys" dla Toyoty w latach 2009-2010);  

 Wspólne produkty - silne powiązania z Euroins i Eurolease Auto umożliwiają dla Avto 
Union oferowanie swoim klientom ekskluzywnego i niezrównanego pakietu produktów 
(jak np. ubezpieczenia "Casco 4x4", " Mazda leasing gotówkowy, etc.);  

 Optymalizacja kosztów grupy - połączone budżety dla mnóstwa różnych celów, takich jak 
marketing, badania, zakupy grupowej powierzchni reklamowej / czasu antenowego, itp.;  

Eurolease Group (leasing) - www.euroleasegroup.com  

Pod koniec 2008 roku Eurohold Bułgaria nabyła 100% udziałów w holdingu BG Autolease 
Holding B.V., czym z kolei nabyła inną holenderską spółkę - BG Autolease Group B.V. 
Eurohold Bułgaria S.A. postanowiła dokonać jako aport do kapitału własnej spółki zależnej 
BG Autolease Holding B.V. przenoszenie swoich udziałów w kapitale spółki Eurolease Auto 
Jednoos. Sp. z o.o. - Bułgaria, Eurolease Auto IFN SA – Rumunia, Eurolease Auto Jednoos. 
Sp. z o.o. – Macedonia. BG Autolease Holding B.V. z kolei wniosła aport ww. udziałów do 
kapitału BG Autolease Group B.V. (zabezpieczający usługi leasingowe sub-holding w 
strukturach Eurohold Bulgaria S.A. 
 
W październiku 2012 r. Eurohold Bułgaria utworzyła filię Eurolease Group Jednoos. Sp. z 
o.o. Na początku 2013 r. Eurolease Group S.A. nabyła od Autoplaza S.A. spółkę Avto Union 
S.A. Zmianę własności zarejestrowano w Rejestrze Handlowym dnia 28.01.2013 roku.  
Decyzją jedynego akcjonariusza postanowiono połączenie jej spółki zależnej - BG Autolease 
Holding B.V. Holandia Eurolease Group na warunkach sukcesji uniwersalnej. W wyniku 
konwersji subskrybowany i wpłacony kapitał spółki Eurolease Group Jednoos. S.A. wyniósł 
26 741 488 lewów, podzielonych 26 741 488 sztuk materialnych akcji imiennych. Fuzję 
wpisano do Rejestru Handlowego dnia 03.01.2014 roku.  
Na posiedzeniu Zarządu spółki Eurohold Bulgaria S.A., które odbyło się dnia 09.12.2015 r., 
jedynym akcjonariuszem Eurolease Group podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę 500,000 lewów poprzez emisję 500,000 nieuprzywilejowanych 
materialnych akcji imiennych o wartości nominalnej 1 lew każda. W dniu 14.12.2015 r. 
podwyższenie kapitału zostało wpisane do Rejestru Handlowego prowadzonego przez 
Agencję ds. Rejestracji. Na dzień 31.12.2015 r. wysokość kapitału Spółki wynosił 27 241 488 
lewów.  
Spółki wchodzące w skład Grupy Eurolease Group Jednoos. Sp. z o.o. (ELG) oferują leasing 
finansowy samochodów nowych i używanych, nowych samochodów osobowych i 
dostawczych, samochodów ciężarowych i autobusów. 
Konkurentami spółek zależnych ELG występują wszystkie spółki leasingowe w regionie, a 
zwłaszcza te z nich, które specjalizują się w leasingu nowych samochodów, a mianowicie 
takie jak Interlease, BM Leasing, Raiffeisen Leasing, UniCredit Leasing, EFG plus 
importerzy, którzy oferują leasing bezpośredni od sprzedawcy. Atuty naszych konkurentów 
wynikają z ich przynależności do grupy finansowej i łatwości korzystania z zasobów 
finansowych. Z drugiej strony, udział spółki leasingowej w strukturze banku ogranicza 
swobodne kredytowanie w związku z koniecznością przestrzegania odpowiednich przepisów 
bankowych dotyczących kredytów dla podmiotów powiązanych.  
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Główne zalety ELG to elastyczność, lojalność wobec klientów i partnerów, szybka 
jakościowa obsługa, realizacja pomysłów na nowe produkty i usługi. Zapewnia to wysoki 
poziom usług i profesjonalizm w dziedzinie oferowanych usług - od pomocy w wyborze 
samochodu poprzez negocjowanie warunków leasingu w zależności od potrzeb klienta do 
wyboru korzystnego pakietu ubezpieczeń oferowanych przez spółki zależne EIG. ELG 
oferuje uproszczoną procedurę aplikacji w połączeniu z szybkim serwisem, co maksymalnie 
ułatwia klienta. Inną zaletą naszej Spółki na bułgarskim rynku wynika z jego współpracy ze 
spółką Avto Union i jej spółkami zależnymi. Wszystkie biura Avto Union stosowane są jako 
punkty sprzedaży produktów ELG i EIG, przy utworzeniu w nich warunków do opracowania i 
oferowania unikalnych kombinacji produktów, aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów. 

Potencjał rozwojowy i sterowniki:  
Rynki, na których działa obecnie Eurolease Group, są bardzo dynamiczne i słabo rozwinięte, 
co otwiera nowe możliwości do rozwoju dla doświadczonych graczy rynkowych, takich jak 
ELG, który ma dobrze zdefiniowaną strategię biznesową i szeroką wiedzę na temat 
lokalnego rynku.  
Eurolease Auto Bułgaria rozpoczęła swoją działalność handlową w 2004 roku i od tamtej 
pory osiągnęła wiodącą pozycję na lokalnym rynku. Spółka ciągle polepsza swoją 
działalność i rozwija zakres oferowanych produktów. Rokowania obiecują, że spółka i dalej 
będzie rosła, tym bardziej gdy rynek zacznie wychodzić z obecnego kryzysu gospodarczego. 
Najbardziej znaczące możliwości rozwoju generuje niedorozwinięty rynek nowych 
samochodów, który posiada ogromny potencjał rozwoju i wg prognozom wzmocni się w 2017 
r. 

Rynek rumuński jest bardziej rozwinięty, ale jest przy tym zdominowany przez posiadane 
przez banki spółki leasingowe. Po upadku w 2009 roku brak na tym rynku jakiejkolwiek 
niezależnej spółki leasingowej w top 10. Dlatego też Eurolease Auto Rumunia ma potencjał 
do korzystania z know-how i praktyk biznesowych, które Grupa z powodzeniem opracowała 
na rynku bułgarskim, zwiększyć swój udział w rynku i uzyskać stabilną wydajność.  Oczekuje 
się, że spółka będzie się szybko rozwijała w ciągu najbliższych kilku lat.  

Macedoński rynek jest stosunkowo mały i niedojrzały. Obecnie banki nadal oferują pożyczki 
dla samochodów, co ogranicza biznesowe możliwości dla spółek leasingowych. Ogólny trend 
w zakresie działalności banków jednak rozwija się w kierunku wstrzymania podania ofert na 
takie produkty, co zrobi przedsiębiorstwa leasingowe głównymi graczami w kwestiach 
finansowania zakupu samochodów. Sektor bankowy w kraju jako całość jest słabo rozwinięty 
i oferuje przestrzeń dla znacznego wzrostu w najbliższych latach. Oczekuje się, że rynek 
leasingu będzie się rozwijał równolegle z sektorem bankowym, co oferuje doskonałe 
możliwości rozwoju.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

Przyszły wzrost Eurolease Auto prognozowano w oparciu o następujące czynniki:  

 Osiągnięcie synergii z innymi spółkami zależnymi Eurohold;  

 Oferowanie kompleksowych usług;  

 Elastyczność oferowanych produktów, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów;  

 Szybkie i wysokiej jakości usługi.  
 
Wspólne produkty – zalety  

Jedną z głównych zalet Eurohold Bułgaria S.A. i równocześnie najmocniej reprezentowaną 
na rynku bułgarskim jest ścisła współpraca między jego głównymi kierunkami działalności 
generującymi stabilne i rosnące źródło przychodów. W wyniku integracji trzech kierunków 
biznesowych, a mianowicie asekuracja, leasing i sprzedaż samochodów, Eurohold Bułgaria 
S.A. dąży do realizacji znaczącej synergii. Grupa ma znakomite możliwości dla zwiększenia 
udziałów w rynku posiadanych przez spółki zależne poprzez wprowadzenie nowych 
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kompleksowych produktów o wartości dodanej produktów, a nie poprzez zmniejszenie cen 
produktów, jaką strategię wdrażają nasi główni konkurenci. Oferowanie wspólnych 
produktów i zjednoczenie punktów sprzedaży doprowadzi do podaży typu "wszystko pod 
jednym dachem" – samochód, ubezpieczenie samochodu, leasing. Kompleksowe oferowanie 
produktów klientom spółki ubezpieczeniowych, leasingowych i auto-dealerskich zmniejsza 
całkowite koszty reklamy i marketingu. Komplementarne działalności zapewniają większe 
możliwości szybkiego wzrostu udziałów w rynku. Wewnętrzny model pracy oparty jest na idei 
osiągnięcia niezależnej rentowności i optymalizacji kosztów finansowych przez każdy pion 
grupy oraz występowania każdego pionu jako źródło działalności dla reszty jednostek w 
składzie grupy.  
 

Euro-Finance Jednoos. Sp. z o.o. (Pośrednictwo finansowe) - www.euro-fin.com  

Euro-Finance Jednoos. Sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną z 21-letnią historią. Nazwę Spółki 
znano na bułgarskim rynku finansowym jako zakład obsługujący inwestycje i potrzeby 
finansowe zarówno inwestorów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. 
Euro-Finance oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych - obrót giełdowy, instrumenty 
o stałym dochodzie, instrumenty pochodne, transakcje Forex, kontrakty na różnicę (CFDs), 
transakcje repo. Euro-Finance utrzymuje długotrwałe relacje z wieloma międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi. Euro-Finance jest pierwszym bułgarskim licencjonowanym 
pośrednikiem inwestycyjnym, który został członkiem giełdy we Frankfurcie, i jest jedynym 
poza bankowym pośrednikiem finansowym który został uczestnikiem międzynarodowego 
systemu płatności S.W.I.F.T.  
Obecnie na rynku bułgarskim działa około 53 pośredników inwestycyjnych, z których 16 to 
banki, a reszta to nie bankowe instytucje finansowe. Główne zalety Euro-Finance S.A. 
związane są z otrzymaną przez nią licencją i w związku z tym z możliwością oferować pełen 
zakres usług finansowych w całej Unii Europejskiej oraz z wieloletnim doświadczeniem na 
rynku lokalnym i zebranym zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Kluczowe czynniki sukcesu:  

 Pełna licencja umożliwiająca zaoferowanie pełnej gamy produktów finansowych 
występujących w europejskich rynkach finansowych;  

 21 lat doświadczenia na rynkach finansowych;  

 Wysoko wykwalifikowany zespół menedżerski i operacyjny z maklerów i doradców 
inwestycyjnych licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów 
Wartościowych w Sofii oraz Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie (FSE);  

 Dostęp do wszystkich głównych światowych rynkach papierów wartościowych;  

 Jedyny bułgarska instytucja będąca członkiem Giełdy Papierów Wartościowych we 
Frankfurcie; 

 Jedyna bułgarska nie bankowa instytucja finansowa będąca uczestnikiem systemu 
SWIFT;  

 Jedna z trzech niebankowych instytucji finansowych będąca uczestnikiem systemu 
SEROH (system elektroniczny do rejestracji i obsługi handlu rządowymi papierami 
wartościowymi); 

 Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych;  

 Wysoka kapitalizacja jako zabezpieczenie na przypadek czasów spowolnienia 
gospodarczego.  

 
Nowe produkty  

Eurohold Bułgaria S.A. nie działa w obszarze rozwoju nowych produktów, jednak taka 
działalność prowadzana jest przez zależne sub-holdingi Spółki.  
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Jednostki operacyjne spółki Euroins Insurance Group S.A. (EIG) przyjęły politykę 
marketingową ukierunkowaną na rozwój i dostarczanie innowacyjnych i zróżnicowanych 
produktów i usług.  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Euroins udało się wzbogacić gamę produktów 
ubezpieczeniowych nowymi produktami, takimi jak:  

 ubezpieczenie "Casco pierwsze ryzyko";  

 ubezpieczenie "Majątek pierwsze ryzyko";  

 ubezpieczenie kompleksowe "Dom, samochód i zdrowie", które obejmuje trzy 
produkty: " Majątek osób fizycznych", "Ubezpieczenie pojazdów od wypadku, 
odwiedzonego na miejscu przez policję lub udokumentowane poprzez sporządzenie 
wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym" i "Wypadek i choroba ogólna";  

 przedłużona gwarancja dla pojazdów silnikowych;  

 Odpowiedzialność cywilna za posiadanie i użycie broni palnej;  

 Odpowiedzialność organizatora wycieczek;  

 Odpowiedzialność pracodawcy;  

 Odpowiedzialność spedytora;  

 Odpowiedzialność w podejmowaniu działalności hotelarskiej lub prowadzenie 
restauracji;  

 Odpowiedzialność zawodowa w zakresie projektowania i budownictwa;  

 Odpowiedzialność zawodowa personelu szpitalnego;  

 Odpowiedzialność zawodowa notariuszy;  

 Odpowiedzialność zawodowa prawników;  

 Odpowiedzialność zawodowa prywatnego komornika;  

 Odpowiedzialność zawodowa syndyka;  

 Odpowiedzialność zawodowa osoby fizycznej lub prawnej;  

 Odpowiedzialność zawodowa dostawców usług certyfikacyjnych w rozumieniu 
Ustawy o podpisie elektronicznym i dokumencie elektronicznym.  

 
Spółka wykonuje ciągłe monitorowanie potrzeb ubezpieczeniowych wszystkich grup 
potencjalnych klientów, pragnąc rozwijać i oferować odpowiednie dla każdego klienta usługi.  
 
W obszarze biznesowym Leasing spółki zależne Eurolease Group S.A. wspólnie z Zakładem 
Asekuracyjnym Euroins S.A. i dealerami samochodowymi z grupy Avto Union S.A. 
opracowały bardzo udane produkty leasingowe, dzięki którym zwiększono poziomy 
sprzedaży. Takimi produktami są na przykład "Procent na miarę" i Casco "4x4", którymi 
klientom zaoferowano atrakcyjne i innowacyjne warunki leasingu.  
 
W obszarze biznesowym „Samochody” także utworzyliśmy nowe produkty "skrzyżowane". 
Wspólnie z Zakładem Asekuracyjnym Euroins S.A. i z Eurolease Auto Jednoos. S.A. 
reprezentowano usługę AutoCard, pozwalającej lojalnym klientom zaoszczędzić pieniądze 
na ubezpieczeniach, paliwie i konserwacji. Można też udzielać stałą ratę do produktu „4-
letnie ubezpieczenie samochodu Autocasco” a Mazda Cash Leasing (przy zakupie nowego 
samochodu od Avto Union).  

 

VI.2 NAJWAŻNIEJSZE RYNKI  

Eurohold Bułgaria S.A., jako struktura holdingowa, nie prowadzi samodzielnej działalności 
komercyjnej, więc aktywność Spółki nie może być przypisana do konkretnego rynku.  Taką 
aktywność rozwijają spółki w składzie Grupy.  
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Na dzień 30.09.2016 roku Grupa zrealizowała przychody i posiada udział w rynku, jak 
następująco:  
Rynek ubezpieczeń:  

 Ubezpieczenia ogólne Bułgaria – na bazie wpisanych składek kwota wynosi 78,645 
tys. lewów;  

 Ubezpieczenia ogólne Rumunia - na bazie wpisanych składek kwota wynosi 128,922 
tys. lewów;  

 Ubezpieczenia ogólne Macedonia - na bazie wpisanych składek kwota wynosi 11,683 
tys. lew;  

 Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Bułgarii - na bazie wpisanych składek kwota 
wynosi 860 tys. lewów;  

 Ubezpieczenie na życie w Bułgarii - przychody na bazie wpisanych składek kwota 
wynoszą 1.294 tys. lewów;  

Rynek leasingu: 

 Leasing pojazdów w Bułgarii - przychody z tytułu odsetek w wysokości 3,747 tys. 
lewów;  

 Leasing nowych pojazdów w Rumunii - przychody z tytułu odsetek w wysokości 6 tys. 
lewów;  

 leasing nowych pojazdów w Macedonii - przychody z tytułu odsetek w wysokości 418 
tys. lewów;  

Rynek samochodowy:  

 Sprzedaż samochodów, motocykli, części zamiennych i smarów w Bułgarii - 
przychody ze sprzedaży wyniosły 108,022 tys. lewów; 

Pośrednictwo finansowe:  
Pośrednik finansowy Euro-Finance S.A. wygenerował największy obrót wśród 
pośredników finansowych w Bułgarii za 2015 rok.  
 

Opisane udziały rynkowe podano w oparciu o publicznie ujawnione informacje 
rozpowszechniane przez organy regulacyjne, i głównie przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, Narodowy Bank Bułgarii, Stowarzyszenie Producentów Samochodów i 
odpowiedne im jednostki za granicą.  

Rynek ubezpieczeń w Bułgarii  
Zakład Asekuracyjny Euroins Bułgaria S.A.  
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na bułgarskim rynku ubezpieczeń 
majątkowych w 2015 roku działało 30 ubezpieczycieli. Największe sześć zakłady miały udział 
rynkowy 63,55% rynku. 
W ostatnich latach Euroins Bułgaria stopniowo zwiększa swój udział w rynku, w 2015 roku 
Spółka zajęła szóstą pozycję w rankingu ubezpieczycieli majątkowych w bułgarskim rynku z 
udziałem w na poziomie 7,5%.  Głównymi konkurentami dla Euroins Bułgaria występują 
lokalne i międzynarodowe spółki ubezpieczeniowe, w tym Armeec („Армеец“) (13,2% 
udziału w rynku w 2015 roku), Bułstrad („Булстрад“) (12,3% udziału w rynku w 2015 roku) i 
Lew Ins („Лев Инс“) (10,4% udziału w rynku w 2015 roku).  Na koniec 2015 roku Euroins 
Bułgaria posiadała największy na bułgarskim rynku portfel ubezpieczeń do pojazdów 
silnikowych z udziałem w rynku w tym segmencie ponad 68 %. Konkurencja oparta jest na 
kształtowaniu cen i ilości oferowanych produktów.  Przewagą konkurencyjną Euroins Bułgarii 
jest możliwość zaoferowania produktów ubezpieczeniowych we współpracy ze sprzedawcą 
nowych samochodów Avto Union i tym samym oferując klientom szereg usług w tym samym 
czasie.  
Euroins Ubezpieczenia Zdrowotne Jednoos. Asekuracyjna S.A.  
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego bułgarski rynek ubezpieczeń zdrowotnych 
obecnie szacowany jest na około 22 milionów euro.  W 2015 roku spółka Euroins 
Ubezpieczenia zdrowotne była trzecim co do wielkości ubezpieczycielem zdrowotnym w 
Bułgarii mając ponad 30 000 klientów. 
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Zakład Asekuracyjny Euroins Życie Jednoos. S.A.  
Bułgarski rynek ubezpieczeń na życie w 2015 roku szacuje się na około 190 milionów euro.  
W 2016 roku działało w rynku bułgarskim 16 aktywnych ubezpieczycieli życiowych, z których 
pięcioro największych graczy miało udział rynkowy 78,5% rynku.  Głównymi konkurentami 
Zakładu Asekuracyjnego Euroins Życie Jednoos. S.A. występowały BNP Paribas Cardif, 
Bułstrad, UBB MetLife i Uniqa. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku 
Zakład Asekuracyjny Euroins Życie Jednoos. S.A. miał 0,6% udziału w rynku. Przewagą 
konkurencyjną spółki jest rozwijanie nowych produktów, w tym ubezpieczenia na wypadek 
chorób nowotworowych, w celu zwiększenia własnej konkurencyjności na rynku i 
odpowiednio swojego udziału w rynku.  
 
Rynek ubezpieczeń w Rumunii  
Euroins Rumunia Asigurare-Reasigurare S.A.  
Według statystyk prowadzonych przez rumuńską Agencję Nadzoru Ubezpieczeń i rumuński 
Krajowy Urząd Ubezpieczeń, rumuński rynek ubezpieczeń majątkowych na dzień 31.12.2015 
roku składa się z 35 głównych ubezpieczycieli. Największe cztery ubezpieczyciele pokrywają 
49,1% rynku, podczas gdy największe 9 obejmują 91,5%.  Spółka Euroins Rumunia 
Asigurare-Reasigurare zwiększyła swój udział w rynku w ciągu ostatnich pięciu lat, od 4,49% 
do 10,4% w 2015 roku, zajmując tym samym czwarte miejsce wśród ubezpieczycieli w 
Rumunii.  Głównymi konkurentami spółki są lokalne i międzynarodowe spółki 
ubezpieczeniowe, w tym Omniasig (14,1% udziału w rynku w 2015 roku), Allianz-Tiriac 
(13,8% udziału w rynku w 2015 roku) i Groupama (10,9 % udziału w rynku w 2015 roku). 
Konkurencja oparta jest przede wszystkim na kształtowaniu cen i ilości oferowanych 
produktów.  
 
Rynek ubezpieczeń w Macedonii  
Euroins Ubezpieczenia S.A.  
Macedoński rynek ubezpieczeniowy składa się z 11 spółek ubezpieczeń majątkowych i 
czterech spółek ubezpieczeniowych na życie.  Rynek ubezpieczeń majątkowych wzrósł w 
roku 2015 o 6,5% w porównaniu z 2014 r. W 2015 roku rynek ubezpieczeń na życie wyrósł o 
24% w porównaniu z 2014 rokiem. Euroins Ubezpieczenia S.A. w 2015 roku jest na ósmym 
miejscu w macedońskim rynku ubezpieczeń majątkowych z udziałem w wysokości 7,5%. 
Głównymi uczestnikami w majątkowym sektorze rynku ubezpieczeń są Triglav, Macedonia i 
Eurolink z udziałami w rynku odpowiednio 19 %, 12,9 % i 12,3 %.  W ubezpieczeniu 
pojazdów mechanicznych, które stanowią większą część działalności ubezpieczeniowej 
Euroins Ubezpieczenia S.A., głównymi konkurentami występują: Winner, Uniqa и Insurance 
Policy.  Konkurencja oparta jest przede wszystkim na kształtowaniu cen i ilości oferowanych 
produktów.  
 
Rynek leasingu:  
Eurolease Group Jednoos. S.A.  
Do konkurentów Eurolease Group należą wszystkie spółki leasingowe w regionie, zwłaszcza 
te, których specjalnością jest leasing nowych samochodów.  Głównymi konkurentami spółki 
występują Interlease Raiffeisen Leasing, UniCredit Leasing i ERB Leasing oraz importerzy 
oferujące leasing wewnętrzny. Wielu z tych konkurentów jest częścią dużych grup 
finansowych mających bezpośredni dostęp do dolnej półki oprocentowania kredytów. Z 
drugiej strony patrząc, spółki zależne banków czasem są przedmiotem surowszych zakazów 
prawnych. Główne czynniki wpływające na konkurencyjność spółki Eurolease Group 
Jednoos. S.A. to liczba sprzedanych nowych pojazdów na lokalnym rynku, ceny rynkowe, 
środki finansowe klientów oraz zdolność Eurolease Group do przyciągania klientów poprzez 
unikalne produkty. Spółka opiera się na zorientowane na klienta efektywne usługi oraz na 
zdolność do oferowania produktów powiązanych ze sobą we współpracy z innymi członkami 
grupy Eurohold Bułgaria, stosując model "wszystko w jednym".  W taki sposób dąży się do 
konkurencyjności w walce ze spółkami oferującymi niższe ceny. 
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W biznesie wypożyczalni samochodów Eurolease Group S.A. działa poprzez 
międzynarodowe marki Avis i Budget, a zatem jest jednym z kluczowych uczestników rynku.  
Głównymi konkurentami w branży wynajmu samochodów występują Hertz i Sixt.  
 
Rynek samochodów  
Avto Union S.A.  
Według danych statystyki na temat rynku motoryzacyjnego w Bułgarii w 2015 roku Avto 
Union S.A. jest dystrybutorem czterech z dziesięciu najlepszych marek samochodów, a 
mianowicie Nissan, Renault, Opel i Dacia. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy od 
wielu czynników, w tym od jego zdolności do utrzymania istniejących relacji z producentami 
samochodów, a także nawiązane relacje z importerami samochodów.  Duże znaczenie ma 
zdolność spółki do zaprezentowania nowych modeli samochodów.  
 
Działalność finansowa i inwestycyjna  
EURO-FINANCE S.A.  
Euro-Finance S.A. napotyka się na znaczącą konkurencję ze strony lokalnych i 
międzynarodowych konkurentów, którzy gorliwie konkurują do udziału w tych samych 
dziedzinach, w których działa Euro-Finance. Spółka konkuruje na podstawie różnych 
czynników, w tym oferty produktów i usług, głębokość relacji z klientami, innowacyjność, 
reputacja i ceny. Euro-Finance konkuruje przede wszystkim z zarządzającymi aktywami, 
bankami komercyjnymi, prywatnymi spółkami bankowymi, inwestycyjnymi spółkami 
bankowymi i domami maklerskimi. W dodatku jakakolwiek tendencja mająca na celu 
konsolidację globalnej branży usług finansowych może stworzyć silniejszych konkurentów z 
bardziej rozwiniętym zakresem produktów i usług, lepszym dostępem do kapitału i bardziej 
wydajnych i skutecznych w kształtowaniu cen. Głównymi konkurentami spółki w dziedzinie 
pośrednictwa inwestycyjnego występują Pierwszy Maklerski Dom Finansowy ("Първа 
Финансова Брокерска Къща”) (drugie co do wielkości przedsiębiorstwo inwestycyjne w 
2015 roku na podstawie obrotu rynkowego na BGPW) oraz ELANA Trading („ЕЛАНА 
Трейдинг”) (trzecie co do wielkości przedsiębiorstwo inwestycyjne w 2015 roku na podstawie 
obrotu rynkowego na BGPW). 
Opisane udziały rynkowe podano w oparciu o publicznie ujawnione informacje 
rozpowszechniane przez organy regulacyjne, i głównie przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, Narodowy Bank Bułgarii, Stowarzyszenie Producentów Samochodów i 
odpowiedne im jednostki za granicą.  

 

W przypadku pozostałych sektorów, na których operują  spółki zależne – takich, jak:  obrót 
papierami wartościowymi oraz zarządzanie aktywami - albo brak wystarczających danych 
reprezentatywnych dla rynków, albo na odpowiednich rynkach spółki nie posiadają 
znacznego udziału w rynku. 

 

Na przedstawione wyżej  informacje wpływają czynniki związane z charakterem utworzenia 
Grupy - głównie poprzez przejęcie innych spółek – które zostały szczegółowo określone w 
dziale  "Inwestycje".   
Aktywność spółki Eurohold Bułgaria nie jest uzależniona od patentów, licencji lub innych 
szczególnych umów.  Działalność niektórych jednostek zależnych, jednakże, podlega 
otrzymaniu licencji lub może być wykonywana tylko pod warunkiem wydania określonych 
zezwoleń, o których mowa w poniższej tabeli. 

 

Spółka  Licencja, zezwolenie, patent  
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Zakład Ubezpieczeniowy 
Euroins S.A.  

Licencja na prowadzenie majątkowej działalności 
ubezpieczeniowej.  

Euroins Rumunia Asigurare 
Reasigurare S.A.  

Licencja na prowadzenie majątkowej działalności 
ubezpieczeniowej  

Euroins Ubezpieczenia S.A.  Licencja na dokonanie majątkowej działalności 
ubezpieczeniowej.  

EURO-FINANCE S.A.  Pełna licencja na prowadzenie działalności w charakterze 
pośrednika inwestycyjnego w kraju i za granicą.  

Euroins Ubezpieczenia 
Zdrowotne Jednoos. S.A.  

Licencja na prowadzenie działalności w zakresie dobrowolnego 
ubezpieczenia zdrowotnego.  

Zakład Asekuracyjny Euroins 
Życie Jednoos. S.A.  

Licencja na prowadzenie działalności ubezpieczenia na życie.  

Eurolease Rent a Car 
Jednoos. Sp. z o.o.  

Umowa franchisingu ze spółką Zodiac Europe Limited, Wielka 
Brytania, o wypożyczenie i leasing samochodów pod znakiem 
towarowym «Budget».  

Nissan Sofia Jednoos. S.A.  Umowa dystrybucji z Renault Nissan, Francja, o sprzedaż 
samochodów Nissan, Renault i Dacia.   

Cargoexpress Jednoos. Sp. z 
o.o.   

Umowa dealerska z General Motors do sprzedaży 
samochodów Opel i Chevrolet.  

Bułvaria Holding Jednoos. Sp. 
z o.o.  

Umowa dealerska z General Motors do sprzedaży 
samochodów Opel i Chevrolet, części zamiennych do nich i 
naprawę.  

Star Motors Jednoos. Sp. z 
o.o.  

Umowa z Mazda Austria o import i sprzedaż samochodów 
Mazda, części zamiennych do nich i naprawę. Umowa z FIAT 
AUTO SPA o import i sprzedaż samochodów Maserati, części 
zamiennych do nich i serwis.  

Auto Italia Jednoos. Sp. z o.o.  owa z Fiat Auto SPA o import i sprzedaż samochodów Fiat, 
Lancia i Fiat Professional, części zamiennych do nich i 
obsługę.  

Milano Motors Jednoos. Sp. z 
o.o.  

Umowa z Fiat Auto SPA o importu i sprzedaż samochodów 
Alfa Romeo.  

Eurolease Auto Jednoos. S.A.   Rejestracja w Narodowym Banku Bułgarii jako niebankowa  
instytucja finansowa.  

Eurolease Auto Rumunia  Rejestracja w rejestrze Narodowego Banku Rumunii jako 
niebankowa  instytucja finansowa.  

Działalność poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy może być uzależniona od 
indywidualnych umów na przedmiot dostawy lub sprzedaży towarów a usług (umów 
dealerskie). Działalność spółek ze składu leasingowego sub-holdingu oraz działalność 
pośrednika inwestycyjnego Euro-Finance S.A. odbywa się w trybie licencji.  
Działalność spółek w składzie grupy Eurohold nie zależy od patentów, umów przemysłowych 
ani od nowych procesów produkcyjnych.  
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Działalność spółki Eurohold Bułgaria nie jest sezonowa, jest ona związana z zarządzaniem, 
nabywaniem i sprzedażą udziałów w spółkach zależnych.   
 

VII.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

VII.1 GRUPA GOSPODARCZA 

Emitent jest spółką holdingową, a wraz ze spółkami zależnymi tworzy on grupę gospodarczą. 
Struktura Grupy wraz ze wszystkimi spółkami na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego 
jest reprezentowana na poniższym wykresie.  Równocześnie z tym Eurohold Bułgaria S.A. 
stanowi część Grupy swojego akcjonariusza większościowego Starcom Holding S.A. Na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Starcom Holding S.A. nie trzyma kontroli 
interesów w innych spółkach.  W tym sensie Eurohold Bułgaria S.A. występuje jako 
pojedynczy składnik aktywów i podstawowa struktura działalności Grupy "Starcom Holding" 
S.A.  Z kolei Starcom Holding S.A. kontrolowana jest przez osoby fizyczne, które zostały 
wyszczególnione w pkt. 18 "Akcjonariuszy większościowe".  
 

Eurohold Bułgaria S.A. 

"Starcom Holding" S.A.  50,05 % 

Ubezpieczenia 

 

Leasing 
samochodów  

 

Usługi finansowe 

 

Sprzedaż samochodów 

 

Euroins 
Insurance 
Group S.A. 
89,36%  

 

Eurolease 
Group. S.A.  
100%  

 

EURO-FINANCE 
S.A. 99,99%  

 

Avto Union S.A. 99,98% 

 

Zakład 
Asekuracyjny 
Euroins Bułgaria 
S.A. 79,82% 

Eurolease Auto 
Jednoos. S.A.  
100%  

 

 Bułvaria 
Holding 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

N Auto Sofia 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

Euroins 
Rumunia 
Asigurare 
Reasigurare 
S.A. 96,64% 

Eurolease Auto 
Jednoos. S.A., 
Skopje   100%  

Avto Union 
Service 
Jednoos. Sp. z 
o.o 100%  

 

Espace Auto 
Sp. z o.o. 51%  

 

Euroins 
Ubezpieczenia 
Macedonia S.A. 
93,36%  

Eurolease Rent 
a Car Jednoos. 
Sp. z o.o. 100%  

 

Auto Italia 
Jednoos. S.A. 
100%  

 

EA Properties 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  
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Euroins 
Ubezpieczenia 
zdrowotne 
Jednoos. S.A. 
100%  

 

Eurolease Auto 
Rumunia S.A.  
77,98% 

 

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

Bułvaria Warna 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

Zakład 
Asekuracyjny 
EIG Re S.A. 
100%  

Autoplaza 
Jednoos. S.A. 
100%  

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o., 
Macedonia 
100%  

 

Star Motors 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

HDI Asekuracja 
Ukraina S.A. 
99,29% 

 

 

 

Motobuł 
Jednoos. Sp. z 
o.o. 100%  

 

Daru Car S.A. 
99,84%  

 

Zakład 
Asekuracyjny 
Euroins Życie 
Jednoos. S.A. 
100%  

 

 Bopar Pro SRL 
99%  

 

 

 
 

 

(Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne)  

 Kraj 
rejestracj
i  

Działalność podstawowa  
% udziału w kapitale 
zapisanym 

EUROINS 
INSURANCE GROUP 
S.A. 

Bułgaria  Nabywanie, zarządzanie, 
ocena i sprzedaż udziałów 
w spółkach bułgarskich i 
zagranicznych.  

Spółka prowadzi aktywną 
działalność w Bułgarii, 
Rumunii i Macedonii  

Eurohold Bułgaria S.A. – 
89.36%  

 

ZA EUROINS S.A 

 

Bułgaria  

 

Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
79,82%  

EUROINS ROMANIA Rumuni Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
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ASIGURARE 

REASIGURARE S.A.  
a  96.64% 

EUROINS 

UBEZPIECZENIA S.A.  
Macedo
nia  

Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
93.36% 

EUROINS 

UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNE JEDNOOS. 
S.A.  

Bułgaria  Dobrowolne ubezpieczenie 
zdrowotne  

Euroins Insurance Group S.A. - 
100% 

ZAKŁAD 

UBEZPIECZENIOWY EIG 

RE JEDNOOS. S.A.  

Bułgaria  Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
100% 

HDI Ubezpieczenia 
Ukraina S.A.  

Ukraina  Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
99,29% 

ZAKŁAD 

ASEKURACYJNY 

EUROINS ŻYCIE 

JEDNOOS. S.A.  

Bułgaria  Asekuracja/Ubezpieczenia  Euroins Insurance Group S.A. - 
100% 

 

(Leasing 
samochodów) 

    

Kraj 
rejestracji  

Działalność podstawowa  
% udziału w kapitale 
zapisanym 

EUROLEASE GROUP 

JEDNOOS. S.A.  
BUŁGARIA  

Zarządzanie udziałem, 
leasing finansowy  

Spółka prowadzi 
działalność w Bułgarii, 
Rumunii i Macedonii  

EUROHOLD BUŁGARIA S.A. – 

100%  

EUROLEASE AUTO 

JEDNOOS. S.A.  
Bułgaria  Leasing finansowy  

EUROLEASE GROUP JEDNOOS. 
S.A. – 100% 

EUROLEASE AUTO 

RUMUNIA S.A.  
Rumunia  Leasing finansowy  

EUROLEASE GROUP JEDNOOS. 
S.A. - 77.98% 

EUROLEASE AUTO 

JEDNOOS. S.A.   
Macedoni
a  

Leasing finansowy  
Eurolease Group Jednoos. 
S.A. - 100% 

EUROLEASE RENT A 

CAR JEDNOOS. SP. Z 

O.O.  
Bułgaria  Wynajem samochodów  

Eurolease Group Jednoos. 
S.A. - 100% 

AUTOPLAZA 

JEDNOOS. SP. Z O.O.  
Bułgaria  

Sprzedaż samochodów 
używanych  

Eurolease Group Jednoos. 
S.A. - 100% 

 

Usługi finansowe     

Kraj 
rejestracji  

Działalność podstawowa  
% udziału w kapitale 
zapisanym 
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EURO-FINANCE 

S.A.  
Bułgaria  

Świadczenie i wykonywanie 
usług i działalności 
inwestycyjnej w kraju i za 
granicą  

Eurohold Bułgaria S.A. – 
99.99%  

ZA Euroins S.A. – 0.01% 

 
 
 

Sprzedaż 
samochodów  

    

Kraj 
rejestracji  

Działalność podstawowa  
% udziału w kapitale 
zapisanym 

AVTO UNION S.A. Bułgaria  
Import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Eurohold Bułgaria S.A. – 
99.98%  

N AUTO SOFIA 

JEDNOOS. S.A.  
Bułgaria  

Import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  

BUŁVARIA HOLDING 

JEDNOOS. S.A.  
Bułgaria  

Import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  

BUŁVARIA WARNA 

JEDNOOS. SP. Z O.O.  
Bułgaria  

import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  

STAR MOTORS 

JEDNOOS. SP. Z O.O.  
Bułgaria  

import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  

STAR MOTORS 

JEDNOOS. SP. Z O.O.  
Macedonia  

import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Star Motors Jednoos. Sp. z 
o.o. – 100% 

STAR MOTORS SP. Z 

O.O.  
Macedonia  

import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Star Motors Jednoos. Sp. z 
o.o. – 100%  

AUTO ITALIA JEDNOOS. 
SP. Z O.O.  

Bułgaria  
import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  

MOTOBUŁ JEDNOOS. 
SP. Z O.O.  

Bułgaria  
Import, sprzedaż olejów 
silnikowych  

Avto Union S.A. – 100%  

BOPAR PRO SRL Rumunia  
Handel częściami 
zamiennymi i akcesoriami  

Motobuł Jednoos. Sp. z o.o. – 
99%  

DARU CAR S.A.  Bułgaria  
import, sprzedaż i serwis 
samochodów  

Avto Union S.A. – 99,84%  

ESPACE AUTO SP. Z 

O.O.  
Bułgaria  

sprzedaż i serwis 
samochodów  

N Auto Sofia Jednoos. S.A. – 
51% 

EA PROPERTIES 
Jednoos. Sp. z o.o.  

Bułgaria  
Kupno i sprzedaż 
nieruchomości  

Espace Auto Sp. z o.o. – 100% 

AUTO UNION SERVICE 
JEDNOOS. SP. Z O.O.  

Bułgaria  
Naprawa i konserwacja 
samochodów  

Avto Union S.A. – 100%  
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VIII .  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  

W ostatnich latach obrotowych środki trwałe spółek w składzie Grupy Eurohold cechują 
stosunkowo stałe poziomy. 

 
Struktura środków trwałych w ujęciu skonsolidowanym  

WSKAŹNIK  Okres sprawozdawczy  

(w tys. lw.)  2013 2014 2015 Rozwój  30.9.2016 Rozwój*  

Grunty, budynki i konstrukcje  5 875 9 346 13 169 40,91% 15 960 21,19% 

Urządzenia techniczne i 
maszyny  

1 852 1 536 1 565 1,89% 1 340 -14,38% 

Pojazdy  20 581 21 718 24 426 12,47% 20 783 -14,91% 

Osprzęt i wyposażenie oraz 
inne środki trwałe  

962 904 650 -28,10% 1 896 98,31% 

Koszt nabycia aktywów 
trwałych  

684 680 1 697 149,56% 4 220 148,67% 

Inne  469 414 718 73,43% - -15,46% 

Nieruchomości inwestycyjne  25 613 12 200 11 396 -6,59% 12 376 8,60% 

Razem aktywa trwałe  56 036 46 798 53 621 14,58% 56 575 5,51% 

 * Rozwój pozycji bilansowych za okres kończący się w dniu 30.09.2016 r. został obliczony 
na podstawie wartości na dzień 31.12.2015 r.  

Pod koniec 2015 roku wysokość środków trwałych odnotowała ogólny wzrost o 14,58 % w 
porównaniu do roku 2014. W tym największy udział pod względem wartości wskazał wzrost 
liczby pojazdów i nieruchomości inwestycyjnych. Na dzień 30.09.2016 roku odnotowano 
wzrost aktywów trwałych o 5,51 % w porównaniu do roku 2015 ze względu na zwiększony 
udział nieruchomości inwestycyjnych oraz osprzętu i wyposażenia produkcyjnych.  
Na dzień 30.09.2016 roku jedyne aktywa trwałe posiadane przez Eurohold Bułgaria S.A. w 
ujęciu nieskonsolidowanym to osprzęt i wyposażenie produkcyjne o wartości 1 tis. lewów i 
pojazdy o wartości 19 tis. lewów. 
Od daty sporządzenia ostatniego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego do dnia 18.11.2016 r. Grupa nie zainwestowała w zakup większych środków 
trwałych, a popełnione w tym okresie inwestycje są nieistotne pod względem rodzaju i 
charakteru. 
Na aktywach trwałych Eurohold Bułgaria S.A. nie ma utworzonych obciążeń prawnych. 
Istnieją obciążenia jedynie na części aktywów trwałych spółek zależnych wchodzących w 
skład holdingu. Zostały one utworzone w związku z korzystaniem z różnych form 
finansowania podstawowej działalności tych spółek, takich jak kredyty bankowe, obligacje, 
gwarancje bankowe i inne.  
 
 
 
Obciążenia utworzone na aktywach trwałych spółek zależnych: 
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 Eurolease Auto Jednoos. S.A. - wszystkie należności spółki z tytułu umów leasingu 
stanowią zabezpieczenie kredytów otrzymanych z tytułu finansowania umów 
leasingowych.  

 Bułvaria Holding Jednoos. S.A. - hipoteka na budynki w Sofii, osiedle Lulin, na 
przedmiot zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez spółkę Avto 
Union S.A. w banku UniCredit Bulbank, w wysokości 7.2 mln euro.  

 Bułvaria Warna Jednoos. S.A. - hipoteka na budynki w Sofii, osiedle Lulin, na 
przedmiot zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez spółkę Avto 
Union S.A. w banku UniCredit Bulbank, w wysokości 7.2 mln euro.  

 Motobuł Jednoos. S.A. - hipoteka na grunty w m. Pleven, na przedmiot 
zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego przez spółkę w banku 
Raiffeisenbank (Bulgaria) Jednoos. S.A. w wysokości 400 tys. euro.  

 EA Properties Jednoos. Sp. z o.o. - hipoteka na grunty w m. Sofii przy bul. 
Carigradsko Szose na przedmiot zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego 
udzielonego przez Raiffeisenbank (Bulgaria) spółce EA Properties Jednoos. Sp. z 
o.o., w wysokości 3.1 mln euro. Nie są znane żadne problemy środowiskowe, które 
mogłyby mieć wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych Emitenta.  
 

IX. PRZEGLĄD OPERACYJNY I  FINANSOWY  

IX.1 STAN FINANSOWY  

W informacjach poniżej przedstawiono dane ze zbadanych rocznych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółki Eurohold Bulgaria S.A. na rok 2013, 2014, 2015 oraz z 
niezbadanych śródrocznych sprawozdań finansowych na dzień 30.09.2015 r. i na dzień 
30.09.2016 r.  
Dane w ujęciu skonsolidowanym  

Dynamika aktywów w ujęciu skonsolidowanym  

AKTYWA 2013 2014 2014* 2015 30.9.2016 

(w tys. lw.)            

Należności (długoterminowe i 
krótkoterminowe) 

246 606 362 591 340 580 484 470 505 474 

Rzeczowe aktywa trwałe 30 423 34 598 34 598 42 225 44 199 

Aktywa niematerialne i prawne 2 571 2 530 2 530 2 678 1 710 

Aktywa finansowe 108 237 100 963 88 759 103 752 140 536 

Zapasy materialne  31 106 23 411 23 411 34 449 36 551 

Wartość spółki  190 791 190 791 190 791 189 989 189 989 

Nieruchomości inwestycyjne  25 613 12 200 12 200 11 396 12 376 

Inne inwestycje finansowe 1 452 724 724 2 772 2 430 

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i innych spółkach 

9 098 6 193 6 193 136 152 
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Pozostałe aktywa 2 041 3 175 3 162 20 353 20 695 

Środki pieniężne 39 029 68 119 80 323 87 204 104 724 

AKTYWA RAZEM 686 967 805 295 783 271 979 424 1 058 836 

      

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

W bieżącym śródrocznym okresie sprawozdawczym struktura aktywów niemal zachowuje 
podział alokacji w porównaniu do 2015 roku, ze wzrostem 35,45 % aktywów finansowych, co 
oznacza wzrost o 6,1% udziału zapasów materialnych i wzrost o 20,09% udziału środków 
pieniężnych. Na dzień 30.09.2016 r., łączna kwota skonsolidowanych aktywów wzrosła w 
porównaniu do 31.12.2015 r., wzrost ten w wartościach bezwzględnych wyniósł 79.412 tys. 
lewów. Gotówka i środki pieniężna na lokatach wzrosły o 17,520 tys lewów, osiągając kwoty 
104,724 tys. lewów. Kwota należności na dzień 30.09.2016 wzrosła o 21.004 tys. lewów w 
porównaniu do 31.12.2015 r. do kwoty 505,474 tys. lewów.  

Dynamika pasywów w ujęciu skonsolidowanym  

Pasywa  2013 2014 2014* 2015 30.9.2016 

 (w tys. lw.)            

Kapitał własny  186 441 187 628 171 355 91 672 101 350 

Niekontrolujący udział  51 204 50 513 47 525 27 550 37 462 

Zadłużenia podporządkowane  - - - - 85 077 

Kredyty z banków i niebankowych 
instytucji finansowych  

93 994 129 831 128 631 111 684 103 573 

Zadłużenie z powodu emisji obligacyjnych  11 952 36 025 36 025 52 765 33 739 

Zobowiązania długoterminowe 28 955 18 859 18 859 34 981 37 353 

Zobowiązania krótkoterminowe 23 965 28 894 29 587 23 754 27 028 

Zobowiązania handlowe i pozostałe  43 229 43 645 44 845 83 295 94 115 

Zobowiązania z tytułu reasekuracji  36 448 18 632 18 500 82 550 84 170 

Zobowiązania z tytułu odroczonych 
podatków  

519 202 202 244 222 

Rezerwy ubezpieczeniowe  210 260 291 066 287 742 470 929 454 747 

Pasywa razem  686 967 805 295 783 271 979 424 1 058 836 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

Skonsolidowany kapitał własny Grupy Eurohold Bułgaria S.A. wzrósł o 9,678 tys. lewów. W 
skutek tego na dzień 30.09.2016 wynosił 101,350 tys. lewów wobec 94,672 tys. lewów pod 
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koniec grudnia 2015 roku Kapitał własny należący do udziałów niekontrolujących, w ramach 
okresu zwiększył się o 9,912 tys. lewów i wyniósł 37,462 tys. lewów. 
W celu kontynuowania polityki podwyższenia kapitału zależnej grupy ubezpieczeniowej 
kierownictwo jednostki dominującej podjęło odpowiedne środki kapitałowe również na 
poziomie Eurohold. Renegocjowano istniejące zobowiązania rzędu długu 
podporządkowanego z datą wejścia w życie 06. 30. 2016 roku. Łączna kwota długu 
podporządkowanego na koniec września 2016 roku wyniosła 85 mil lewów. Przekształcenie 
zobowiązań znacząco poprawi stosunek kapitału przyciągniętego do kapitału własnego. 
Skonsolidowane zobowiązania długoterminowe, obejmujące długoterminową część kredytów 
z banków i niebankowych instytucji finansowych, długoterminowa część zobowiązań 
wynikających z emitowanych obligacji, zobowiązania z tytułu podatku odroczonego i 
zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2016 r. zmniejszyły wartość w porównaniu do 
dnia 31.12.2015 r. o 16.51 % (tzn. z 181 mil lewów do 151mil lewów. Główną część 
pasywów bieżących to zobowiązania wobec banków, innych instytucji finansowych oraz 
wyemitowane papiery obligacyjne; na dzień 30.09.2016 roku, poziom tych zobowiązań 
obniżył się o 32,246 tys. lewów.  
Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 4,641 tys. lewów, tzn. z 679,148 tys. lewów do 
683,789 tys. lewów na koniec września 2016 roku. Podstawowa część pasywów 
krótkoterminowych to środki przeznaczone na rezerwy ubezpieczeniowe w wysokości 
454,747 tys. lewów, których kwotę na dzień 30.09.2016 roku zmniejszono o 16,182 tys. 
lewów w porównaniu do końca roku 2015. Zmniejszenie rezerw ubezpieczeniowych do 
naliczonych dodatkowych rezerw technicznych pod koniec 2015 roku dla spółki Euroins 
Rumunia oraz na podstawie decyzji akcjonariuszy o zastosowaniu nowej polityki grupowej w 
odniesieniu do obliczania rezerw ubezpieczeniowych w związku z wejściem w życie systemu 
pt. Wypłacalność II. Na podstawie ww. decyzji pod koniec 2015 roku zostały naliczone 
dodatkowe rezerwy techniczne grupy ubezpieczeniowej w wysokości 122 mil lewów, z 
których naliczone na rzecz rumuńskiej spółki ubezpieczeniowej rezerwy wyniosły 104 mil 
lewów i mają jednorazowy efekt negatywny. Wykonano obliczenia porównawcze za 2014 
rok, natomiast dane na rok 2013 wynosi podano wg ich stanu przed wykonaniem obliczeń 
porównawczych. Oczekiwano, aby wzrost średniej składki, restrukturyzacja i poprawy profilu 
ryzyka portfela grupy ubezpieczeniowej doprowadziły do pozytywnego wyniku technicznego 
w roku 2016. Już w pierwszej połowie 2016 roku wzrost rynku ubezpieczeń faktycznie 
sprawia pozytywny wpływ na wynik techniczny.  
 

Wyniki z działalności operacyjnej  

 
Zestawienie dochodów i wydatków  

Skonsolidowane przychody i wydatki spółki Eurohold Bułgaria powstają z różnych kierunków 
działalności holdingu w całości, działalności spółki dominującej oraz w związku z nabyciem i 
zarządzaniem udziałów i finansowaniem jednostek powiązanych. W tabele poniżej 
zaprezentowano skonsolidowane przychody i wydatki z działalności Grupy Eurohold za 
okres od 2013 roku do 30.09.2016 r., strukturyzowane wg rodzaju prowadzonej działalności.  

Struktura przychodów w ujęciu skonsolidowanym:  

Przychody 
wg 
działalności 

2013   2014 2014*   2015   
30.9.20
15 

  
30.9.20
16 

  

 (w tys. lw.)  
tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewów  

tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewów  

Udzi
ał  
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Przychody z 
działalności 
operacyjnej  

                      

Przychody z 
działalności 
ubezpieczen
iowej 

417 
017 

70,78
% 

422 
800 

405 
243 

70,12
% 

736 
898 

79,23
% 

537 471 
79,60
% 

592 383 
79,14
% 

Przychody z 
działalności 
motoryzacyj
nej  

127 
211 

21,59
% 

136 
915 

136 
915 

23,69
% 

151 
930 

16,33
% 

111 882 
16,57
% 

115 621 
15,45
% 

Przychody z 
działalności 
leasingowej  

20 252 
3,44
% 

18 486 17 793 
3,08
% 

21 942 
2,36
% 

14 862 
2,20
% 

15 763 
2,11
% 

Przychody z 
działalności 
inwestycyjno
-finansowej 

13 096 
2,22
% 

11 001 11 001 
1,90
% 

13 705 
1,47
% 

10 202 
1,51
% 

8 624 
1,15
% 

Przychody z 
działalności 
spółki 
dominującej  

9 924 
1,68
% 

6 713 6 713 
1,16
% 

5 234 
0,56
% 

520 
0,08
% 

15 979 
2,13
% 

Przychody z 
działalności 
operacyjnej 
ogółem  

587 
500 

99,71
% 

595 
915 

577 
665 

99,95
% 

929 
709 

99,96
% 

674 937 
99,96
% 

748 370 
99,98
% 

Przychody 
finansowe  

1 015 
0,17
% 

244 244 
0,04
% 

399 
0,04
% 

297 
0,04
% 

137 
0,02
% 

Pozostałe 
przychody  

44 
0,01
% 

35 35 
0,01
% 

14 
0,00
% 

- 
0,00
% 

4 
0,00
% 

Przychody z 
działalności 
zaniechanej  

648 
0,11
% 

- - 
0,00
% 

- 
0,00
% 

- 
0,00
% 

- 
0,00
% 

Przychody 
razem  

589 
207 

100,0
0% 

596 
194 

577 
944 

100,0
0% 

930 
122 

100,0
0% 

675 234 
100,0
0% 

748 511 
100,0
0% 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 
 

W strukturze przychodów i wydatków największy udział należy do działalności 
ubezpieczeniowej. W prezentowanych okresach udział działalności ubezpieczeniowej 
pozostaje stabilny w ciągu roku 2013 i 2014 na poziomie 70% przychodów 
skonsolidowanych. Począwszy od roku 2014 i do obecnej chwili udział ten wciąż rośnie i 
porusza się w zakresie 79% - 80%. Udział kosztów działalności ubezpieczeniowej na 
30.09.2016 wynosił 76,63%. Sprzedaż samochodów występuje drugim, co do wielkości, 
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działem dochodów i wydatków. Na dzień 30.09.2016 roku przychody ze sprzedaży 
samochodów wynosiły 15,45%, koszt sprzedanych samochodów odpowiednio wynosił 
13,75%. Udział przychodów i kosztów z działalności leasingowej w badanym okresie 
stopniowo spadał. Na dzień 30.09.2016 roku osiągnął 2,11% przychodów i odpowiednio 
0,48% do kosztów Grupy. Działalność inwestycyjno-finansowa odnotowała spadek w 
porównaniu do dnia 30. 09. 2016 roku. Przychody wyniosły 1,15%, koszty zajmują udział 
1,09%. 
Przychody i koszty spółki wzrosły o względnie takie same stopnie, co jest skutkiem 
konsekwentnej polityce spółek w składzie Grupy oraz prowadzenia polityki zwiększenia 
sprzedaży, a nie marży między ceną nabycia a ceną sprzedaży.  
 

Struktura kosztów w ujęciu skonsolidowanym:  

Koszty 
rodzajowe  

2013   2014 2014*   2015   
30.9.20
15 

  
30.9.20
16 

  

(w tys. lw.)  
tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewó
w  

tys. 
lewów  

Udzi
ał  

tys. 
lewów  

Udzia
ł  

tys. 
lewów  

Udział  
tys. 
lewów  

Udział  

Koszty 
działalności 
operacyjnej  

                      

Koszty 
ubezpieczen
ia  

388 
571 

66,7
0% 

402 
835 

394 
141 

66,14
% 

818 
527 

79,52
% 

518 351 
75,77
% 

560 346 
76,63
% 

Wartość 
księgowa 
sprzedanych 
samochodó
w i części 
zamiennych  

108 
471 

18,6
2% 

117 
131 

117 
131 

19,66
% 

131 
612 

12,79
% 

98 396 
14,38
% 

100 530 
13,75
% 

Koszty 
finansowe z 
działalności 
leasingowej  

7 451 
1,28
% 

6 078 6 078 
1,02
% 

5 497 
0,53
% 

3 941 0,58% 3 511 0,48% 

Koszty 
finansowe z 
działalności 
inwestycyjne
j  

11 362 
1,95
% 

9 493 9 493 
1,59
% 

12 350 
1,20
% 

9 250 1,35% 7 993 1,09% 

Finansowe 
koszty 
operacyjne 
jednostki 
dominującej  

25 
0,00
% 

19 19 
0,00
% 

- 
0,00
% 

- 0,00% 920 0,13% 

Koszty 
działalności 
operacyjnej 

515 
880 

88,5
5% 

535 
556 

526 
862 

88,41
% 

967 
986 

94,04
% 

629 938 
92,08
% 

673 300 
92,07
% 
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razem 

Pozostałe 
koszty  

2 607 
0,45
% 

2 090 2 090 
0,35
% 

3 395 
0,33
% 

2 243 0,33% 5 716 0,78% 

Pozostałe 
koszty 
operacyjne  

48 930 
8,40
% 

52 
898 

52 898 
8,88
% 

56 536 
5,49
% 

38 853 5,68% 36 792 5,03% 

Koszty 
finansowe  

5 718 
0,98
% 

5 946 6 564 
1,10
% 

10 270 
1,00
% 

7 500 1,10% 10 378 1,42% 

Negatywne 
skutki 
operacji 
walutowych  

1 
0,00
% 

7 7 
0,00
% 

10 
0,00
% 

2 0,00% 4 0,00% 

Koszty 
amortyzacyj
ne  

6 689 
1,15
% 

6 922 6 922 
1,16
% 

7 343 
0,71
% 

5 602 0,82% 5 026 0,69% 

Koszty 
opodatkowa
nia  

2 738 
0,47
% 

549 562 
0,09
% 

-16 
215 

-
1,58
% 

3 0,00% 59 0,01% 

Koszty 
razem  

582 
563 

100,
00% 

603 
968 

595 
905 

100,0
0% 

1 029 
325 

100,0
0% 

684 141 
100,0
0% 

731 275 
100,0
0% 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

 

Struktura kosztów podzielonych na elementy gospodarcze przedstawiono w poniższej tabeli. 
W kwocie pozostałych kosztów włączono wartości bilansowe sprzedanych aktywów i usług, z 
których najbardziej istotna część wynika z wartości sprzedawanych samochodów oraz 
kosztów działalności ubezpieczeniowej. 
 

Struktura kosztów z podziałem na elementy gospodarcze w ujęciu skonsolidowanym:  

Pozost
ałe 
koszty 
działaln
ości (w 
tys. 
lewów)  

2013   2014 2014*   2015   
30.9.20
15 

  
30.9.20
16 

  

  
tys. 
lewów  

Udział  
tys. 
lewów  

tys. 
lewów  

Udział  
tys. 
lewów  

Udział  
tys. 
lewów  

Udział  
tys. 
lewów  

Udział  

Materiał
y  

3 106 6,35% 2 712 2 712 5,13% 2 964 5,24% 1 793 4,61% 1 730 4,70% 

Usługi 
zewnętr

20 055 40,99% 22 437 22 437 42,42% 23 137 40,92% 17 075 43,95% 13 024 35,40% 
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zne  

Wynagr
odzenia  

20 732 42,37% 21 865 21 865 41,33% 24 512 43,36% 17 428 44,86% 18 481 50,23% 

Inne  5 037 10,29% 5 884 5 884 11,12% 5 923 10,48% 2 557 6,58% 3 557 9,67% 

Razem:  48 930 
100,00
% 

52 898 52 898 
100,00
% 

56 536 
100,00
% 

38 853 
100,00
% 

36 792 
100,00
% 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

Zysk netto   

Skonsolidowane wyniki działalności Grupy Eurohold Bułgaria S.A. rozpatrywano w kilku 
kierunkach: wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawa rentowności i wzrost zysku netto.  

Zysk przed opodatkowaniem w ujęciu skonsolidowanym z podziałem wg działalności:  

Zysk rodzajowy  
2013 2014 2015 30.9.2015 30.9.2016 

(tys. lw.)  

(Asekuracja i ubezpieczenia 
zdrowotne)  

2 670 -17 367 -117 176 -5 418 10 234 

Sektor motoryzacyjny  364 -578 1 032 -341 -194 

Działalność leasingowa  -754 -549 606 85 85 

Działalność finansowo-inwestycyjna  257 634 284 186 197 

Działalność spółki dominującej  -767 1 665 407 -2 845 7 218 

Eliminacje wewnątrzgrupowe  6 964 -1 204 -571 -571 -245 

Zysk przed opodatkowaniem  8 734 -17 399 -115 418 -8 904 17 295 

 
 
Zysk netto w ujęciu skonsolidowanym:  

Zysk netto  2013 2014 2014* 2015 30.9.2015 30.9.2016 

(w tys. lw.)              

Zysk przed opodatkowaniem  8 734 -7 225 
-17 
399 

-115 
418 

-8 904 17 295 

Koszty opodatkowania  -2 738 -549 -562 16 215 -3 -59 

Zysk netto przypadający Grupie  2 278 -6 596 
-15 
402 

-77 345 -8 201 15 153 

Zysk netto z udziałów niekontrolujących  1 005 -1 178 -2 559 -21 858 -706 2 083 

Liczba akcji  
127 
345 

127 
345 

127 
345 

127 
345 

127 345 127 345 
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Zysk netto na 1 akcję  0,026 -0,061 -0,141 -0,779 -0,070 0,135 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 
 
Zysk netto przypadający na grupę Eurohold Bulgaria S.A. na dzień 30.09.2016 wynosił 15 
153 tys. lewów, tzn., że w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku zaksięgowano stratę 
77 345 tys. lewów. Taka wielka strata na koniec 2015 roku jest skutkiem zaksięgowanej 
straty z działalności ubezpieczeniowej sub-holdingu, która strata ze względu na naliczone na 
koniec okresu dodatkowe rezerwy techniczne grupy ubezpieczeniowej wyniósł 122 mil 
lewów. Doliczenie to zostało wprowadzone jedynie na 2014 rok w związku z wejściem w 
życie systemu Wypłacalność II i zatwierdzonej przez akcjonariuszy decyzji do naliczania 
dodatkowych rezerw technicznych na rzecz spółki Euroins Rumunia oraz do wdrożenia 
nowej jednolitej polityki grupowej obliczania rezerw wymagającej przeszacowania rezerw na 
poziomie grupy i wpływającej jedynie na wyniki skonsolidowane. 
 
Na dzień 31.12.2015 roku należący do grupy skonsolidowany wynik finansowy wyniósł stratę 
w wysokości 77,345 tys. lewów w porównaniu z utratą w wysokości 15,402 tys. lewów w 
2014 roku. 
 
Główną przyczyną poniesionych w 2015 roku strat wystąpiło oddziaływanie skutków 
dokonanych w segmencie ubezpieczeń jednorazowych działań, zaksięgowanych w 
grupowym sprawozdaniu ubezpieczeniowym oraz wzrostu o prawie 50% w zakresie biznesu. 
Znaczący wzrost składki przypisanej brutto realizowanej ze strony spółki Euroins Rumunia 
pociąga za sobą konieczność aktualizacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. W 
2015 roku odnotowano wzrost tych ostatnich z 163.6 milionów lewów do 307.2 milionów 
lewów, czyli 88%. Całkowite rezerwy ubezpieczeniowe brutto wzrosły o 61% - z 287.7 mln 
lewów do 470.9 mln. lewów. Charakter działalności jest taki, że na koniec 2015 roku wzrost 
rezerw wyprzedził wzrost składek przypisanych. 2016 będzie pierwszym, w którym odczuje 
się pozytywne skutki zarejestrowanego znacznego wzrostu biznesu. Do segmentu 
ubezpieczeń wprowadzono jeszcze nowe zasady obliczania rezerw grupy dla wszystkich 
jednostek zależnych. Obliczenia te wykonywane są jedynie dla celów grupowych i znajdują 
odzwierciedlenie jedynie w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy EIG, i zostaje 
odpowiednio przeniesione do sprawozdania skonsolidowanego spółki Eurohold Bułgaria. 
Nowa ta polityka grupa jest również częścią przygotowań do wejścia w życie systemu 
Wypłacalność II. W ramach przygotowań do wdrożenia w życie systemu Wypłacalność II 
spółka Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare złożyła i otrzymała od rumuńskich organów 
nadzorczych w zakresie ubezpieczeń zatwierdzenie planu do poprawy sytuacji finansowej, w 
tym szereg środków mających na celu poprawę podstawowych wskaźników tej rumuńskiej 
spółki. 
 
Zgodnie z zatwierdzonym przez rumuński organ regulacyjny ("ASF") w dniu 20 
listopada 2015 roku planem jako kluczowe środki, które muszą być podjęte przez 
spółkę do odzysku odpowiednego stanu finansowego, określono następujące:  
 
1. Podwyższenie kapitału zakładowego,  
2. Dokonanie rewizji programu reasekuracyjnego Spółki, 
3. Środki operacyjne, w tym:  
3.1. Zmiana audytora Spółki, 
3.2. Działania mające na celu zwiększenie efektywności korporacyjnego systemu 
zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.  
 
Niżej podano główne działania podjęte w związku z zatwierdzonym przez rumuński 
regulator planem reorganizacji spółki Euroins Asigurare - Reasigurare S.A.: 
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1. Podwyższenie kapitału zakładowego, które musi być dokonane w dwóch etapach:  
 
1.1. Faza I. – zwiększenie kapitału o 200 000 000 lei.  
W dniu 9 października 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęto 
decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 200,000,000 lei. W kwietniu 2016 
roku wpłacono ostatnią ratę. W lipcu 2016 roku wzrost został zatwierdzony przez organ 
rumuńskiego nadzoru ubezpieczeniowego, a w sierpniu 2016 roku zarejestrowano w 
Rejestrze Handlowym. Po ww. podwyższeniu kapitał spółki Euroins Rumunia Ubezpieczenia 
- Reasekuracja S.A. wynosi już 430,525,765 lei.  
 
1.2. Podwyższenie kapitału Spółki w zależności od wyników Spółki w pierwszej 
połowie 2016 roku - Faza II.  
Po przeanalizowaniu wyników i dokonaniu opinii biegłego rewidenta Deloitte Audyt Rumunia 
na temat stanu faktycznego towarzystwa ubezpieczeniowego Euroins Rumunia Asigurare 
Reasigurare S.A. stwierdzono, że konieczne jest podwyższenie kapitału spółki w wysokości 
100,000,000 lei. Dnia 29 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
akcjonariuszy spółki Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A., które podjęło decyzję o 
dokonaniu kolejnego podwyższenia kapitału w wysokości 100,000,000 lei. Zgodnie z podjętą 
decyzją WZA podwyższenie kapitału obecnie jest w toku. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu cała kwota środków niezbędnych do podwyższenia kapitału została w pełni 
zabezpieczona przez akcjonariuszy Spółki. Na dzień dzisiejszy toczą się procedury 
techniczne w celu skutecznej transakcji środków. Podwyższenie kapitału zostanie 
zakończone przed końcem 2016 roku.  
 
2. Zrewidowanie programu Euroins Rumunia Asigurare - Reasigurare S.A. w zakresie 
reasekuracji ubezpieczeń dotyczących Odpowiedzialność Cywilną dla kierowców  
W ramach zatwierdzonego planu rehabilitacji spółki Euroins Rumunia Asigurare - 
Reasigurare Jednoos. S.A. należało zrewidować aktualny program reasekuracji. Po 
przeprowadzeniu badania podjęto szereg działań mających na celu optymalizację tego 
programu, w tym wypowiedzenie aktualnej na tę chwilę Umowy reasekuracyjnej zawartej 
pomiędzy Spółką a Euroins Bulgaria S.A.. 
Obecnie program ma nową strukturę ze zoptymalizowanymi pokryciami; Jako największych 
reasekuratorów wybrano spółki Hannover Re, Mapfre Re, Anadolu, Everest Re.  
 
3. Zrealizowane działania na poziomie operacyjnym  
3.1. Zmiana rewidenta rocznych sprawozdań finansowych Spółki  
W realizacji tego czynu już w 2015 roku Spółka powołała Zakład Deloitte Audyt SRL (Deloitte 
Audyt Rumunia) na biegłego rewidenta z zadaniem dokonać weryfikację rocznych 
sprawozdań finansowych Spółki.  
 
3.2. Przegląd polityk i procedur w celu poprawienia Systemu Zarządzania 
Korporacyjnego i spełnienia wymogów systemu Wypłacalność II  
 
Spółka zaktualizowała i w konkretnych przypadkach przyjęła zupełnie nowe zasady i 
procedury we wszystkich kluczowych segmentach własnej działalności. W ten sposób 
System Zarządzania Korporacyjnego ze wszystkimi jego elementami doprowadzono do 
zgodności ze zastosowanym od dnia 01.01.2016 roku Systemem Wypłacalność II. Obecnie 
w ramach Spółki przeprowadza się zewnętrzny audyt IT, który zakończy się w grudniu 2016 
roku.  
 
3.3. Kontynuacja strategii dywersyfikacji portfela ubezpieczeniowego i optymalizacji 
aktualnych taryf  
Współczynnik strat, tak samo jak częstość uszkodzeń, jest stale monitorowany, a taryfy są 
regularnie sprawdzane i aktualizowane co miesiąc. Na rynku wdrożono nowe 
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niemotoryzacyjne produkty ubezpieczeniowe, ostatecznym celem przy tum jest zmniejszenie 
udziału ubezpieczeń w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej kierowców. 
W następstwie działań podjętych na podstawie niniejszego punktu można zauważyć 
znaczącą poprawę wyników Spółki na dzień 31.10.2016 roku, na który dzień stosunek strat 
wynosił 64,4%, odpowiednio minimalny wymóg kapitałowy (MWK) wynosił 3,02%, a 
kapitałowy wymóg wypłacalności (KWP) był na poziomie 1,04%. Na dzień 31.10.2016 roku  
Przytoczone wyżej wskaźniki osiągnięto po dokonaniu dodatkowego zwiększenia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych (IBNR) niezbędnych w związku z pismem od rumuńskiego 
regulatora.  
 
Wskaźniki finansowe  

Wskaźniki finansowe w ujęciu skonsolidowanym  

Wskaźniki  2013 2014 2014* 2015 30.9.2015 30.9.2016 

(w tys. lw.)              

1. Rachunek zysków i 
strat (przed 
opodatkowaniem)  

8 734 -7 225 -17 399 -115 418 -8 904 17 295 

2. Wynik netto 
należący do Grupy  

2 278 -6 596 -15 402 -77 345 -8 201 15 153 

3. Przychody  589 207 596 194 577 944 930 122 675 234 748 511 

4. Kapitał własny i 
udziały 
mniejszościowe  

237 645 238 141 218 880 119 222 230 814 138 812 

5. Pasywa  449 322 567 154 564 391 860 202 729 135 920 024 

6. Aktywa  686 967 805 295 783 271 979 424 959 949 1 058 836 

Wskaźnik 
autonomiczności 
finansowej (4 : 5) 

0,53 0,42 0,39 0,14 0,32 0,15 

Wskaźnik 
zadłużenia (5 : 4) 

1,89 2,38 2,58 7,22 3,16 6,63 

Rentowność 
przychodów brutto 
(1 : 3) 

1,48% -1,21% -3,01% -12,41% -1,32% 2,31% 

Rentowność netto 
przychodów (2 : 3) 

0,39% -1,11% -2,66% -8,32% -1,21% 2,02% 

Rentowność brutto 
kapitału własnego 
(1 : 4) 

3,68% -3,03% -7,95% -96,81% -3,86% 12,46% 

Rentowność netto 
kapitału własnego 
(2 : 4) 

0,96% -2,77% -7,04% -64,87% -3,55% 10,92% 
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Rentowność brutto 
pasywów (1 : 5) 

1,94% -1,27% -3,08% -13,42% -1,22% 1,88% 

Rentowność netto 
pasywów (2 : 5) 

0,51% -1,16% -2,73% -8,99% -1,12% 1,65% 

Rentowność brutto 
aktywów (1 : 6) 

1,27% -0,90% -2,22% -11,78% -0,93% 1,63% 

Rentowność netto 
aktywów (2 : 6) 

0,33% -0,82% -1,97% -7,90% -0,85% 1,43% 

* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, w tym wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

IX.2 ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 
PODSTAWOWĄ  

Na wyżej opisane wyniki Grupy w ujęciu skonsolidowanym znacząco wpłynęły wszystkie 
transakcje na przedmiot nabycia spółek (jak opisano w pkt. Inwestycje) oraz skutki 
zrealizowanej restrukturyzacji wewnętrznej.  

 
Grupa Eurohold posiada znaczny potencjał wzrostu, który opiera się na następujących 
rodzajach czynników wzrostu:  

 Synergia integracyjna i rozwój cross-sellingu w celu oferowania przygotowanych 
pakietów usług;  

 Opcje organiczne oraz spowodowane wskutek ekspansji poprzez nabycie; 

 Fundamentalne, rynkowe i makroekonomiczne.  
 
Synergia integracyjna i cross-selling w celu oferowania przygotowanych pakietów 
usług  
Eurohold to zintegrowana grupa kapitałowa koncentrująca się na ubezpieczeniach, leasingu, 
sprzedaży i serwisie pojazdów oraz na zarządzaniu aktywami finansowymi. Jedną z 
unikalnych przewag konkurencyjnych Grupy, która określa solidną przyszłość dla Grupy i jej 
spółek zależnych, jest synergiczność wraz z korzyściami otrzymanymi dzięki cross-
sellingowi, które korzyści pochodzą z integracji trzech głównych biznesowych stref spółki 
Eurohold - ubezpieczenia, leasingu i sprzedaży samochodów. Eurohold może zaoferować 
swoim klientom unikalną mieszankę produktów pokrewnych opartych o zakup pakietu w 
bardzo atrakcyjnej cenie i na elastycznych warunkach. Naturalny związek pomiędzy 
przedsiębiorstwami w składzie grupy Eurohold i fakt ich silnej integracji powoduje 
bezprecedensową w danym regionie przewagę konkurencyjną nad resztą uczestników rynku 
oraz stały wzrost liczby lojalnych klientów Grupy i jej spółek zależnych. Z biegiem lat 
Eurohold otrzymuje coraz bardziej wyraźny sukces w podnoszeniu stopnia integracji, 
optymalizacji i komplementacji działań przedsiębiorstw w składzie Grupy. Pomimo obecnej 
pogorszonej sytuacji rynkowej Eurohold ze spółkami zależnymi dzięki wdrożenia własnego 
uproszczonego i zintegrowanego modelu biznesowego jest w stanie w pełni wykorzystać 
silne perspektywy wzrostu charakteryzujące region i sektory, w których Grupa prowadzi 
działalność.  
 
Opcje organiczne oraz spowodowane wskutek ekspansji poprzez nabycie  
 Grupa Eurohold rośnie w oparciu na stopniowy wzrost organiczny i przejęcie istniejących 
przedsiębiorstw w regionie. W ciągu ostatnich trzech lat Grupa z powodzeniem przejęła i 
zintegrowała kilka przedsiębiorstw, tym samym rozszerzyła swój zasięg geograficzny i 
polepszyła stopień własnej dywersyfikacji.  
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Eurohold zamierza również zrealizować kilka kolejne możliwości przejęcia, które mają sens 
w ramach ogólnej strategii rozwojowej Holdingu.  
W wyniku skutecznego realizowania opracowanego unikalnego asortymentu produktów 
oferowanych przez Grupę oraz za pomocą wewnętrznej funkcjonującej z powodzeniem 
zintegrowanej organizacji przewiduje się uczynienie dalszych kroków w drodze rozwinięcia w 
naturalny sposób posiadanego udziału w rynku regionalnym we wszystkich sektorach i 
krajach, w których Grupa prowadzi działalność.  
 
Fundamentalne, rynkowe i makroekonomiczne  
Obecny i planowany zakres geograficzny Eurohold obejmuje Bałkany i cały region Europy 
Południowo-Wschodniej. Obecnie Eurohold aktywnie działa w Bułgarii, Rumunii i Macedonii. 
Od sierpnia 2016 roku EIG działa też na rynku ubezpieczeń na Ukrainie. 
Zawierająca ponad 100 milionów użytkowników baza klientów robi z Europy Południowo-
Wschodniej bardzo atrakcyjny dla rozwoju rynek. Zasadniczo region jest wciąż słabo 
rozwinięty i znacznie opóźniony w porównaniu do gospodarek, sektorów i konsumentów w 
Europie Zachodniej. Realne dochody gospodarstw domowych w tym regionie są znacznie 
niższe, w skutku czego konsumpcja pozostaje na niskim poziomie, chociaż stopniowo rośnie.  

Bułgaria jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości w Europie. Wejście 
Bułgarii do UE utworzyło pozytywne nastawienia wśród inwestorów zagranicznych. 
Zwiększony stopień zaufania inwestorów w odniesieniu do kraju uzależniony jest jeszcze od 
osiągniętej stabilności makroekonomicznej, utrzymania długoterminowego wzrostu PKB, 
niskiej inflacji oraz zaufania do krajowego systemu monetarnego. 
 
Pomimo pozytywnych tendencji wyrażanych przez wskaźnik inflacji otwartość gospodarki 
bułgarskiej, jej zależność od źródeł energii i stały kurs BGN do EUR tworzą ryzyko 
importowanej inflacji. Z drugiej strony, niski poziom inflacji nie odpowiada relatywnie 
wysokiemu oprocentowaniu depozytów i kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę, że emitent 
finansuje część swojej działalności poprzez podnoszenie środków kredytowych, można 
oczekiwać istotnego wpływu inflacji na wyniki finansowe. 
 
Istotne czynniki w odrębnych obszarach biznesowych  

Kluczowe czynniki wpływające na działalność różnych obszarów działalności Emitenta 
zostały systematycznie zaprezentowane w punkcie VI -"Przegląd działalności gospodarczej" 
– na str. 28 – 38 niniejszego dokumentu. 

Nie są znane żadne inne niewspomniane w dokumencie rejestracyjnym zdarzenia 
nadzwyczajne ani zdarzenia sporadyczne czy nowe rozwiązania, które mogłyby mieć istotny 
wpływ na wynik operacyjny podstawowej działalności Emitenta.  

IX.3 ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA MAKROEKONOMICZNEGO  

Sytuacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy na Bałkanach i w Europie mają istotne 
znaczenie dla rozwoju Grupy, w tym państwowa polityka danego kraju i w szczególności 
przepisy i decyzje podejmowane przez odpowiedni Bank Centralny w celu okazać wpływ na 
politykę pieniężną i procentową, kursy walut, podatki, PKB, inflację, deficyt budżetowy i dług 
zewnętrzny, stopień bezrobocia i strukturę dochodów. Zmiany w strukturze demograficznej, 
umieralności i zachorowalności są również istotnymi elementami, które mają wpływ na 
rozwój Grupy. Wymienione czynniki zewnętrzne zarówno jak inne niekorzystne czynniki 
polityczne, wojskowe oraz dyplomatyczne, doprowadzające do destabilizacji społecznej, 
mogą doprowadzić do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, w tym do ograniczenia 
środków przeznaczonych na polisy ubezpieczeniowy, nabycie i leasing samochodów. W 
rezultacie, składka przypisana brutto w branży ubezpieczeniowej może spadać, a klienci 
mogą anulować podpisane kontrakty, opóźniać zakup nowych samochodów i wejście w życie 
odpowiednich umów leasingowych. Każde pogorszenie parametrów makroekonomicznych w 
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regionie może mieć niekorzystny wpływ na sprzedaży w zakresie ubezpieczeń, sprzedaży 
samochodów oraz zawarcia nowych umów leasingu. Pogorszenie parametrów 
makroekonomicznych może tak samo negatywnie wpłynąć na inwestycje w papiery 
wartościowe. 

Nie są znane żadne inne rządowe, gospodarcze, fiskalne, monetarne i polityczne czynniki, 
które miałyby znaczący wpływ na podstawową działalność Emitenta w okresie ostatnich lat.  

X. ZASOBY KAPITAŁOWE  

X.1 ZASOBY KAPITAŁOWE  

Relacje charakteryzujące zobowiązania i kapitał własny pokazują w jaki sposób odbywa się 
finansowanie Spółki. Na dzień 30. 09. 2016 roku udział kapitałów własnych w aktywach 
Eurohold Bułgaria S.A. osiągnął 13.10%. W 2013 roku współczynnik "Zobowiązania 
długoterminowe / Kapitał własny w ujęciu skonsolidowanym wynosił 0,51, co wskazuje na 
dobre pokrycie zobowiązań długoterminowych. Wskaźnik ten pozostaje stabilny i w ciągu 
następnego 2014 roku, odnotowując poziom 0,69; w 2015 roku odnotowano nadwyżkę 
zobowiązań długoterminowych powyżej poziomu kapitału własnego. Na dzień 30.09.2016 r. 
współczynnik Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny wynosił 1,59.  
Współczynniki zadłużenia i autonomiczności finansowej wskazują na pokrycie pożyczonych 
środków kapitałem własnym i odwrotnie. Wartość współczynnika autonomiczności 
finansowej na poziomie skonsolidowanym jest poniżej jedynki przy jednoczesnym 
zachowaniu poziomu 0,53 w roku 2013 do 0,14 na koniec 2015 roku. Na dzień 30.09.2016, 
współczynnik autonomiczności finansowej spadł do 0,15. Oznacza to, że spółka kontroluje 
swoje zadłużenie finansowe i nie podejmuje narażenia na większe ryzyka w zakresie własnej 
ekspozycji dłużnej.  

Struktura kapitałowa:  

WSKAŹNIK  

Skonsolido
wane dane  

   

      

(w tys. lw.)  2013 2014 2014** 2015 

1. Kapitał własny*  237 645 238 141 218 880 119 222 

2. Pasywa długoterminowe  121 428 163 815 152 483 181 054 

3. Pasywa krótkoterminowe  327 894 403 339 411 908 679 148 

4. Pasywa razem (2+3) 449 322 567 154 564 391 860 202 

Zobowiązania długoterminowe / Kapitał 
własny 

0,51 0,69 0,70 1,51 

Pasywa razem / Kapitał własny  1,89 2,38 2,58 7,21 

Wskaźnik autonomiczności finansowej (1 : 4) 0,53 0,42 0,39 0,14 

Wskaźnik zadłużenia (4 : 1) 1,89 2,38 2,58 7,21 
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* Wysokość kapitału własnego na poziomie skonsolidowanym obejmuje też kwoty 
udziału mniejszościowego.  

** Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. po reklasyfikacji, wpływ korekcji 
błędów i zmian w polityce rachunkowości. 

WSKAŹNIK *  Skonsolidowane dane  

(tys. lw.)  Q3 2015 Q3 2016 

1. Kapitał własny**  230 814 138 812 

2. Pasywa długoterminowe  214 587 221 191 

3. Pasywa krótkoterminowe  514 548 698 833 

4. Pasywa razem (2+3) 729 135 920 024 

Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny 0,93 1,59 

Wskaźnik autonomiczności finansowej (1 : 4) 0,32 0,15 

Wskaźnik zadłużenia (4 : 1) 3,16 6,63 

* Dane w tabeli oparte są na informacje podane w śródrocznych niezbadanych 
sprawozdaniach finansowych.  
** Wysokość kapitału własnego na poziomie skonsolidowanym obejmuje też kwoty udziału 
mniejszościowego.  
 

X.2 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE  

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych składa się z rozdziałów i pozycji, w 
których przepływy pieniężne rejestrowano w zależności od działalności, z której się one 
wywodzą, przy zjednoczeniu przepływów jako działalność operacyjna, inwestycyjna i 
finansowa. 
Grupa Eurohold generuje przepływy pieniężne z następujących różnych działalności:  

 działalność asekuracyjna  
 działalność ubezpieczenia zdrowotnego  
 ubezpieczenia na życie  
 działalność leasingowa  
 rent-a-car  
 sprzedaż samochodów  
 konserwacja pojazdów  
 operacje w zakresie inwestycji i papierów wartościowych  
 dywidendy  
 odsetki od pożyczek udzielonych spółkom zależnym  
 usługi  
 finansowanie w formie kredytów bankowych a emitowania obligacji  

 
Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej tworzone są głównie przez nadwyżki 
płatności wobec odbiorców i dostawców w porównaniu do wpływów realizowanych z ich 
strony. Głównym powodem tego zjawiska występują ujemne przepływy związane z 
charakterem działalności grupy leasingowej. Portfel leasingowy zostaje zamortyzowany 
przez średnio 50 miesięcy (spłaty kredytu wpisywano jako dodatnie przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej w kolejnych okresach sprawozdawczych).  
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WSKAŹNIK  Skonsolidowane dane  

(tys. lw.)  2013 2014 2015 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  22 790 -55 382 -24 785 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  17 306 70 905 -40 091 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej  -25 902 13 567 68 309 

Zmiany w stanie środków pieniężnych  14 194 29 090 3 433 

Środki pieniężne na początek okresu  24 835 39 029 68 119 

Środki pieniężne na koniec okresu  39 029 68 119 71 552 

 

WSKAŹNIK *  Skonsolidowane dane  

(tys. lw.)  30.9.2015 30.9.2016 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  -28 398 -2 394 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  -38 110 -31 215 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej  45 246 54 806 

Zmiany w stanie środków pieniężnych  -21 262 21 197 

Środki pieniężne na początek okresu  68 119 71 552 

Środki pieniężne na koniec okresu  46 857 92 749 

* Dane w tabeli oparte są na informacje podane w śródrocznych niezbadanych 
sprawozdaniach finansowych.  

 
W badanym okresie spółki w składzie Grupy generowały dodatnie przepływy pieniężne 
wystarczające do przeprowadzenia zwykłego toku prowadzonej działalności operacyjnej. 
Środki pieniężne grupy Eurohold stopniowo narastają. Na dzień 30.09.2016 roku wynoszą 
one 92,749 tys. lewów.  

X.3 WYMAGANE KREDYTY I STRUKTURA FINANSOWANIA  

Eurohold Bulgaria S.A. jest spółką holdingową, więc część jej działalności związana jest z 
wydostawaniem zasobów kredytowych potrzebnych do finansowania jej spółek zależnych. 
Wszystkie fundusze przyciągnięte przez Grupę poprzez kredyty bankowe i obligacyjne 
zdenominowano w lewach i euro. Poniższa tabela zawiera informacje o wysokości 
podstawowych ekspozycji bankowych na dzień 30.09.2016 roku.  
 

Zaciągnięte kredyty bankowe na dzień 30.09.2016 roku  

Obszar  Kwota w tys. lewów na dzień 

http://www.eurohold.bgg/


DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 67 

30.09.2016 roku  

Eurohold Bułgaria S.A., w tym   

Kredyty inwestycyjne  29 337 

Sub-holding leasingowy, w tym  

Na finansowanie działalności leasingowej  31 952 

Sub-holding motoryzacyjny, w tym  

Kredyty na środki obrotowe  19 011 

Sub-holding asekuracyjno-ubezpieczeniowy, w 
tym 

 

Kredyty inwestycyjne  2 625 

RAZEM DLA GRUPY  82 925 

Zobowiązania wobec banków i niebankowych instytucji finansowych grupy Emitenta na dzień 
30.09.2016 wynosiły 103 573 tys. lewów. Spośród nich 82 925 tys. lewów to przyciągnięte 
kredyty bankowe, natomiast 20 648 tys. lewów to kredyty poza bankowe i zobowiązania 
handlowe.  
W bieżącym 2016 roku oraz w kolejnym 2017 roku następują daty zapadalności przede 
wszystkim kredytów odnawialnych na kapitał obrotowy. Emitent uważa, że wszystkie kredyty 
odnawialne zostaną terminowo zwrócone lub odnowione. 
Oprócz kredytów bankowych Grupa jest finansowana przez kilka emisji obligacji. Część z 
nich zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW w Sofii. W związku z 
powyższym, każdy inwestor może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Emitenta i 
notowanych papierów wartościowych z prospektów emisyjnych spółek, opublikowanych na 
stronie internetowej Giełdy.  

Emitowane obligacje na dzień 09.30.2016 roku  

Spółka  Wartość rezydualna 
w euro 30.09.2016 
roku  

Odsetki umowne Zapadalność  Zabezpieczenie  

Eurolease 
Auto  6 000 000 7% 05.11.2019 r.  

Zastaw 
należności  

Eurolease 
Auto  5 800 000 min 3,95% 27.07.2021 r.  

Zastaw 
należności 

Eurolease 
Group  3 067 751 5% 03.02.2020 r.  Asekuracja  

Avto Union 
S.A.  3 476 785 6,75% 10.12.2017 r.  Asekuracja  

Euroins 
Insurance 
Group S.A. 10 000 000 

9,75% + 3m 
euribor 18.12.2021 Zabezpieczenie  

RAZEM 
DLA 

28 344 536    
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GRUPY  

Na dzień 30.09.2016 r. kwota netto obligacji wyemitowanych w grupie Emitenta wyniosła 55 
437 tys. lewów. W śródrocznym niezbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 30.09.2016 r. kredyty obligacyjne przedstawiano wraz z naliczonymi 
odsetkami i po eliminacjach wewnątrz grupy w wysokości 2 139 tys. lewów z powodu 
obligacji posiadanych w spółkach zależnych grupy Emitenta. W śródrocznym niezbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2016 r. emisję 
obligacji spółki Euroins Insurance Group S.A. zaprezentowano w pozycji "podporządkowane 
instrumenty dłużne". 
W dniu 18 grudnia 2014 roku spółka Euroins Insurance Group S.A. wyemitowała 
podporządkowany kredyt obligacyjny wyemitowany w postaci 100 sztuk obligacji 
materialnych podporządkowanych niezabezpieczonych na dzień emisji o wartości nominalnej 
100 tys. euro każda. Uzgodniona kwota wynosi 10,000 tys. euro (19,558 tys. lewów) z dniem 
zapadalności 18 grudnia 2021 roku. Stopa procentowa wynosi 9,75% plus 3m Euribor na 
koniec każdego kwartału.  
Emisje obligacji Eurolease Group, Avto Union i Eurolease Auto (w wysokości 6 000 tys. euro) 
na dzień sporządzenia prospektu obsługiwane są zgodnie z warunkami kredytów 
obligacyjnych. Brak zaległości w płatnościach odsetek, kwotę kredytu netto spłaca się 
jednorazowo w dniu zapadalności na końcu emisji.  
Emisja obligacji spółki Eurolease Auto w wysokości 5 800 tys. euro będzie spłacana w 
dwudziestu równych ratach po 290 tys. euro każda.  
 
W strukturach holdingu opracowano system wewnętrznego zarządzania płynnością w 
Grupie. Eurohold Bułgaria S.A. w tym celu udziela spółkom zależnym i otrzymuje od nich 
kredyty przeznaczone dla finansowania kapitału obrotowego.  

X.4 OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW 
KAPITAŁOWYCH  

Statut Eurohold Bułgaria S.A. oraz Statuty spółek zależnych nie przewidują limitów na 
wykorzystanie zasobów kapitałowych. 
Nie ma też żadnych innych ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które by 
miały już wpływ lub które mogłyby mieć wpływ bezpośrednio lub pośrednio na działalność 
Emitenta ani na działalność której bądź spółki w strukturach Grupy. 

X.5 ŹRÓDŁA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZOBOWIĄZAŃ 
INWESTYCYJNYCH  

Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego Eurohold Bułgaria S.A. nie ma zobowiązań na 
dokonanie innych inwestycji niż opisane w pkt. V.2. "Inwestycje" - przyszłe zobowiązania 
inwestycyjne. 
Eurohold Bułgaria S.A. nie angażowała się w inne bezwarunkowe zobowiązania do 
dokonania inwestycji.  

Zobowiązania spółek zależnych do swoich wierzycieli w celu utrzymania dobrej kondycji 
finansowej mogą być traktowane jako zobowiązania (formalne i nieformalne) spółki Eurohold 
Bułgaria S.A.. Konieczność podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej bądź 
sfinansowania takiej w inny sposób uzależnione jest od przestrzegania pewnych wskaźników 
finansowych i wymogów regulacyjnych. Na dzień sporządzenia Prospektu w ramach 
Eurohold Bulgaria S.A. jest w toku proces podwyższenia kapitału spółki Euroins Insurance 
Group, która z kolei będzie wspierać własne spółki zależne i poprawiać perspektywy ich 
dalszego rozwoju. Kapitał spółki Euroins Insurance Group zwiększono o 195.58 milionów 
lewów, z których na dzień dzisiejszy wpłacono 102.1  milionów lewów. W pierwszym 
kwartale 2015 roku zakończono podwyższenie kapitału Zakładu Asekuracyjnego Euroins o 
5 659 732 lewów. Na koniec 2015 roku rozpoczęto podwyższenie kapitału spółki Euroins 
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Rumunia o 200 milionów lei, na dzień dzisiejszy kwotę zwiększenia kapitału wpłacono w 
całości. 
 
W 2016 roku kapitał spółki Euroins - Ubezpieczenia Zdrowotne ZEAD Jednoos. S.A. 
podwyższono o 2,5 mln lewów w następujący sposób: 
W dniu 13.07.2016 roku wpisano do Rejestru Handlowego podwyższenie kapitału spółki 
Euroins - Ubezpieczenia Zdrowotne ZEAD Jednoos. S.A. w wysokości 1,5 milionów lewów;  

 W dniu 5.10.2016 roku wpisano do Rejestru Handlowego kolejne podwyższenie 
kapitału o 1 mil lewów.  

W drugiej połowie 2016 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 
Asekuracyjnego EIG Re Jednoos. S.A. o 4 milionów lewów, podwyższenie wpisano do 
Rejestru Handlowego dnia 14.07.2016 roku. 
 
W celu kontynuowania polityki podwyższenia kapitału zależnej grupy ubezpieczeniowej 
kierownictwo jednostki dominującej Eurohold Bulgaria S.A. podjęło odpowiedne środki 
kapitałowe również na poziomie Eurohold. Renegocjowano istniejące zobowiązania 
podporządkowane tak, że na dzień sporządzenia Prospektu wynosiły one 85 mil lewów.  
 
Eurohold Bułgaria S.A. uruchomiła program niezabezpieczonych średnioterminowych 
euroobligacji (Euro Medium Term Note Programme). Pozwoli to holdingowi w razie potrzeby 
nowych źródeł funduszy na realizację zobowiązań inwestycyjnych w celu przyciągnięcia 
funduszy na części w wybranych przez spółkę okresach oraz w sprzyjających warunkach 
rynkowych. 
 
Podstawowy prospekt emisyjny dla programu EMTN spółki Eurohold Bułgaria został już 
zatwierdzony przez Central Bank of Ireland. W ten sposób spółka będzie w stanie 
zarejestrować przyszłe emisje obligacji w ramach tego programu na Irlandzkiej GPW. 
Eurohold Bułgaria S.A. planuje też serię spotkań z inwestorami w Europie, podczas których 
przedstawi w szczegółach program EMTN.  
 
Program EMTN zasadniczo nie stanowi zbierania środków, ale tworzy jedynie odpowiednią 
infrastrukturę dla tego celu. Jest on popularnym narzędziem finansowania w sektorze 
przedsiębiorczym w krajach rozwiniętych i ułatwia dostęp do kapitału na rynkach 
międzynarodowych. Program EMTN zapewnia Emitentowi znaczną elastyczność, co do 
parametrów poszczególnych emisji obligacji w ramach programu - wysokość, odsetki, 
zapadalność i tak dalej.  
 

XI. BADANIA ROZWOJOWE, PATENTY I LICENCJE  

Eurohold Bułgaria S.A. nie dokonywała bezpośrednio koszty na badania rozwojowe. Takiego 
rodzaju działań nie przeprowadza się w spółkach Grupy.  
Grupa Eurohold nie posiada patentów. Znaczna część jej działalności odbywa się w trybie 
licencjonowania, lak opisano w pkt. 6.2. „Najważniejsze rynki”.  

XII.  INFORMACJE O TRENDACH  

Po zakończeniu sprzedaży niestrategicznych aktywów w 2011 i 2013 roku, Eurohold 
Bułgaria S.A. jest w pełni skupiona na swoich podstawowych obszarach biznesowych.  

W ostatnich latach wysiłki spółki Eurohold Bułgaria skierowane są głównie na 
skoncentrowanie działalności w czterech obszarach:  

 Sprzedaż samochodów;  

http://www.eurohold.bgg/


DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 70 

 Leasing;  

 Asekuracja;  

 Pośrednictwo finansowe.  
 
ASEKURACJA  
 
Zgodnie z danymi o rynku pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych 
w 2015 roku przychody ze składek brutto w poszczególnych krajach był, jak następująco: 
Bułgaria – 803,1 mil euro; Rumunia – 1,560.6 mil euro; Macedonia – 116.5 mil euro. W tym 
kierunku wszystkie te trzy rynki, na których Euroins Insurance Group S.A. działa, wskazują 
znaczny wzrost w stosunku do roku 2014 - odpowiednio o 9,5% w Bułgarii, 7,6% w Rumunii i 
6,3% w Macedonii.  
Udział w rynku spółek ubezpieczeniowych działających w zakresie pozostałych ubezpieczeń 
osobowych i ubezpieczeń majątkowych w składzie Grupy również rośnie. Zakład 
Asekuracyjny Euroins S.A. odnotowuje 7,5% udziału w rynku w porównaniu z 5,8% w 2014 
roku; Euroins Rumunia osiągnęła 10,4% w porównaniu z 5,8% w poprzednim roku. Euroins 
Macedonia utrzymała swój udział w rynku w ubiegłym roku na poziomie 7,5%. Główną 
przyczyną wzrostu Zakładu Asekuracyjnego Euroins S.A. jest skuteczna integracja spółki 
HDI Insurance, nabytej w 2015 roku. Euroins Rumunia odnotowała imponujący wzrost o 
50%, co jest skutkiem wykonanej pod koniec 2014 roku pracy w zakresie resegmentacji 
rynku Odpowiedzialności Cywilnej kierowców.  
 
W skutku ponownego licencjonowania w 2013 roku spółek ubezpieczeń zdrowotnych w 
Bułgarii jako spółki ubezpieczeniowe, wiele z nich połączyło się z zakładami ubezpieczeń na 
życie, inne zaczęły zapisywać biznes w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i 
ubezpieczeń majątkowych. Euroins Ubezpieczenia Zdrowotne obecnie znajduje się w toku 
procesu połączenia swojej działalności w ramach Zakładu Asekuracyjnego Euroins S.A. w 
celu osiągnięcia lepszego efektu synergii. Udział w rynku spółki na dzień 30.06.2016 roku 
wynosił 0,11%. 
 
Według danych na rok 2015 obrót na rynku ubezpieczeń na życie w Bułgarii jest na poziomie 
207.7 mil Euro. Udział rynkowy spółki Euroins Życie na koniec 2015 roku wynosił 0.6%. 
 
Oczekiwania spółek w składzie Grupy Euroins Insurance Group S.A. są w kierunku 
powiększenia w roku 2016 i 2017 udziału w rynku w obszarze pozostałych ubezpieczeń 
osobowych i ubezpieczeń majątkowych. W skutku realizowanego na początku 2015 
przejęcia dwóch nowych towarzystw ubezpieczeniowych Grupa planuje w latach 2016 – 
2017 rozszerzyć działalność ubezpieczeniową. W dniu 12.08.2016 roku EIG zakończyła 
przejęcie ukraińskiego krajowe towarzystwa ubezpieczeń HDI Strakhuvannya. Pod koniec 
2015 roku spółka ukraińska miała przychody ze składek brutto 13.4 mil Euro oraz zysk netto 
w wysokości 327 tys. Euro. Kapitał własny wyniósł 4.1 mil Euro. Pod koniec 2015 roku w 
spółce było zatrudniono 158 osób.  
 
 
SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW  
 
Obserwowany w 2014 roku wzrost sprzedaży nowych samochodów kontynuował jeszcze 
szybciej i w 2015 roku. Według danych Stowarzyszenia Producentów Samochodów w 2015 
roku sprzedano 15% więcej samochodów w porównaniu do 2014 roku. Wynika to głównie ze 
względu na renowację starych flot. Na 2016 rok rokowania są na zwolnienie wzrostu w 
zakresie transakcji korporacyjnych i nieznaczny wzrost w transakcjach handlowych, 
wspierany przez relatywnie stabilną gospodarkę. W 2016 Avto Union Corp. odnotowała 
niewielki wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2016 roku i oczekuje, że tendencja utrzyma 
się do końca roku.  
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Na rynku nowych samochodów w Bułgarii nie należy się spodziewać zakłóceń w planie 
ekonomicznym, rynek ten powinien rosnąć wraz z rozwojem gospodarki.  
 
LEASING I RENT-A-CAR  
 
W 2015 roku rynek leasingu finansowego w kraju odnotował wzrost należności na podstawie 
umów leasingu finansowego o 8,67%, tzn. do 1,81 mld. lewów. Natomiast kwota środków 
pieniężnych wydanych na podstawie zawartych nowych umów leasingu wzrosła znacząco w 
porównaniu do poprzedniego okresu i wzrost ten w 2015 roku wyniósł 30,88%. Pozytywny 
trend w nowo wytworzonej działalności spółek leasingowych, stały wzrost wielkości 
sprzedaży nowych samochodów oraz bardziej przystępne warunki finansowania aktywów 
leasingowych uzasadniają oczekiwania wzrostu w 2016 roku działalności leasingowej w 
rynku leasingu. 
 
W 2015 roku nastąpiły znaczące redukcje stóp procentowych. W tych warunkach Eurolease 
Auto uzgodniła nowe środki finansowe przy odpowiednich stopach procentowych. Na dzień 
sporządzenia Prospektu nadal kontynuuje się negocjacje z potencjalnymi wierzycielami, co 
pozwoli spółce oferować bardziej atrakcyjne warunki leasingu dla swoich klientów. 
 
Zapewnione środki na finansowanie oraz opracowane wspólnie z Euroins i dealerami Avto 
Union produkty gwarantują spółce Eurolease Auto wzrost portfela leasingowego.  
 
Spółki w składzie grupy specjalizujące się w dziedzinie usług wynajmu samochodów i 
leasingu operacyjnego utrzymały swoje liderskie pozycję i oczekuje się, że w 2016 i 2017 
roku tendencja ta utrzyma się. 

Pośrednictwo finansowe  

W 2015 roku gospodarka Bułgarii wzrosła o 3%, co znacznie przekroczyło pesymistyczne 
prognozowany przez Komisję Europejską wzrostu zaledwie o 0,8%. Głównymi składnikami 
wzrostu PKB to eksport i wydatki rządowe stymulowane przez fundusze UE. Nadmierne 
uzależnienie bułgarskiej gospodarki od eksportu, w którym udział surowców wynosi około 
40%, w połączeniu ze spowolnieniem wzrostu na głównych rynkach eksportowych kraju 
stwarza szereg zagrożeń. Próby restrukturyzacji gospodarki oraz przejścia na produkcję z 
wyższa wartość dodaną toczą się relatywnie wolniej. W 2016 roku przez Komisję Europejską 
prognozowano wzrost PKB o 1,3 %, MFW rokuje 1,9%, WB - 2%. 
 
W 2015 roku Euro-Finance Jednoos. S.A. kontynuowała wysiłki na rzecz rozwoju segmentu 
usług ukierunkowanych na transakcje z zagranicznymi instrumentami finansowymi. Główny 
indeks giełdy we Frankfurcie – DAX, wzrósł o prawie 9% w porównaniu do poziomu na 
początku 2015 roku, wspierany przez trwającą politykę EBC bodźca monetarnego. Dla 
porównania, wiodący wskaźnik lokalnego rynku kapitałowego – Sofix, pod koniec 2015 roku 
zmniejszył się o około 12%. 
 
Giełda Papierów Wartościowych w Sofii wyróżniła Euro-Finance Jednoos. S.A. pierwszym 
miejscem w kategorii „Pośrednik inwestycyjny o najwyższym obrocie w roku 2015”. 
 
Oczekiwania są, że w 2016 roku perspektywy w bułgarskim rynku kapitałowym będą 
bezpośrednio zależne od wydajności bułgarskiej gospodarki i jakości wymienionych w 
obrocie giełdowym spółek.  
 
W 2016 i 2017 roku działalność Euro-Finance Jednoos. S.A. skupi się na poszukiwaniu 
optymalnej równowagi pomiędzy obliczonego ryzyka i płynności inwestycji.  
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XIII .   PROGNOZOWANE A SZACUNKOWE WYNIKI FINANSOWE  

Eurohold Bułgaria S.A. nie sporządzała i nie przedstawiała prognoz zysków.  
 

XIV. ORGANY ADMINISTRACYJNE, KIEROWNICZE I 
NADZORUJĄCE I KADRA KIEROWNICZA WYŻSZEGO  SZCZEBLA  

XIV.1 ORGANY KIEROWNICZE I NADZORUJĄCE  

Eurohold Bulgaria S.A. posiada dwustopniowy system zarządzania, jak następująco - 
Zarząd, który składa się z pięciu osób, i Rada nadzorcza, która składa się z czterech osób i 
jednego podmiotu prawnego. 
Zarząd Spółki składa się z pięciu osób: panów Cyril Iwanow Boszow, Asen Minczew 
Minczew, Wielisław Miłkov Christow Asen Asenov Emanuiłow i Dymitr Cyrilów Dymitrow.  
Rada nadzorcza składa się z pięciu osób: Panów Asen Miłków Christow, Dymitr Stojanow 
Dymitrow, Razvan Stefan Lefter, Radi Georgiew Georgiew oraz spółka Dar Finance 
Jednoos. Sp. z o.o., reprezentowana na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu Handlowego przez 
pana Lubomira Stoewa.  
Prokurentem spółki Eurohold Bułgaria jest pan Christo Lubomirow Stoew. 
Spółka może być reprezentowana jedynie przez członka Zarządu i prokurenta spółki 
wspólnie. 
Pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym pomiędzy osobami fizycznymi 
reprezentującymi osobę prawną - członka Rady Nadzorczej, istnieją powiązania rodzinne. 
Asen Christow i Wielisław Christow są braćmi. Istnieją powiązania rodzinne pomiędzy 
reprezentantem członka Rady Nadzorczej Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. (pan Lubomir 
Stoew), a prokurentem panem Christo Stoewym – a mianowicie pokrewieństwo pierwszego 
stopnia w linii prostej (ojciec i syn). 
Działalność Emitenta nie jest uzależniona od indywidualnego doświadczenia zawodowego 
ani od szkolenia innych pracowników.  

Rada nadzorcza  

Imię  Asen Miłków Christow  

Stanowisko  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 Avto Union S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej; 

 Euroins Ubezpieczenia S.A., Macedonia - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej; 

 Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A. - Członek Rady 
dyrektorskiej;  

 Euroins Insurance Group S.A. - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej;  

 Euro-Finance S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej;  

 Starcom Holding S.A. - Członek wykonawczy Rady dyrektorskiej.  
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Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 Alpha Euroaktiv Jednoos. Sp. z o.o. – jedyny właściciel kapitału i 
Prezes; 

 Bołkan Międzynarodowa Liga Koszykówki" Sp. z o.o.– Prezes i 
udziałowiec posiadający 50% kapitału; 

 Starcom Holding S.A. - Członek wykonawczy Rady dyrektorskiej.  

 Formoplast 98 S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej; 

Rozwiązane:  

 Avto Union Group S.A. (obecnie "Asterion Bułgaria) - 
Przewodniczący Rady dyrektorskiej do dnia 12.10.2011 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Przewodniczącym Rady dyrektorskiej;  

 Autoplaza S.A. - członek Rady dyrektorskiej do dnia 28.01.2013 r., 
na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
członkiem Rady dyrektorskiej; 

 Eurohold Property Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej do dnia 16.12.2013 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej Przewodniczącym Rady 
dyrektorskiej; 

 Bułstar Investment S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej do 
dnia 17.08.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
nie jest więcej Przewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

 Euro Power S.A. (obecnie Power Logistics Jednoos. Sp. z o.o.) - 
Przewodniczący Rady dyrektorskiej do dnia 16.02.2011 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Przewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

 Corporate Advisors Jednoos. Sp. z o.o. – Jedyny właściciel 
kapitału i Prezes do dnia 08.02.2013 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej Jedynym właścicielem 
kapitału ani Prezesem;  

 Scandinavia Motors S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej do 
dnia 27.09.2012 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
nie jest więcej Przewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

 Smartnet Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej do 
dnia 03.11.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
nie jest więcej Przewodniczącym Rady dyrektorskiej;  

 Formoplast S.A. – Reprezentant zgodnie z art. 234 ust. 1 Kodeksu 
Handlowego członka wykonawczego Rady dyrektorskiej spółki 
Formoplast 98 S.A. do dnia 12. 02. 2011 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej Reprezentantem zgodnie z 
art. 234 ust. 1 Kodeksu Handlowego członka wykonawczego Rady 
dyrektorskiej. 
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Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

 

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Asen Christow posiada tytuł magistra fizyki (Uniwersytet Sofijski im. 
Św. Klemensa z Ochrydy, specjalizował w Instytucie Badań 
Jądrowych w Dubnej w Rosji. Po specjalizacji z zarządzania - studia 
na Open University w Londynie. Mówi po rosyjsku i angielsku. 

Asen Christow zajmował powyżej wymienione stanowiska kierownicze 
w różnych okresach w ciągu ostatnich pięciu lat. Pełnił funkcję 
Prezesa Rady dyrektorskiej spółki Eurobank S.A. od 1997 do 2000 
roku i wykonywał funkcje reprezentacyjne, był Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej ZA Euroins S.A. od 2000 do 2007 roku oraz pośrednika 
inwestycyjnego Euro - Finance S.A., kim jest do dnia dzisiejszego.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Dymitr Stojanow Dymitrow  

Stanowisko  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 Zakład Asekuracyjny Euroins S.A. - Prokurent 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 

Obecnie:  

 Alkomers Sp. z o.o.– Prezes;  
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kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

 Eurologistyk Technologies Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes;  

 Zieloni Jednoos. Sp. z o.o.– jedyny właściciel kapitału i Prezes; 

 Cabel Network S.A. - Dyrektor wykonawczy; 

 Creative Software Solutions Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes i jedyny 
właściciel kapitału;  

 Starcom Hold S.A. - Członek Rady dyrektorskiej.  

Rozwiązane:  

 Bałkańska Spółka Telekomunikacyjna Jednoos. Sp. z o.o. – 
Prezes do dnia 28.08.2012 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej Prezesem;  

 Euro Power S.A. (obecnie Power Logistics Jednoos. Sp. z o.o.) – 
Dyrektor wykonawczy do dnia 16.02.2011 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Dyrektorem 
wykonawczym; 

 Kompleks Edukacyjno Sportowe Lozenec Jednoos. Sp. z o.o. 
obecnie Kompleks Edukacyjno Sportowe Lozenec S.A. w wyniku 
przekształcenia poprzez zmianę formy prawnej) - Przezs do dnia 
05.03. 2014 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej Prezesem; 

 Profonika Sp. z o.o. - Prezes do dnia 05.03.2014 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Prezesem; 

 Smartnet Jednoos. S.A.– Członek wykonawczy Rady dyrektorskiej 
do dnia 03.11.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej Członkiem wykonawczym Rady 
dyrektorskiej;  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Dymitr Dymitrow posiada tytuł magistra inżyniera Elektroniki i 
automatyki Politechniki Sofijskiej. Od 1998 r. do 2006 r. był 
Dyrektorem wykonawczym spółki holdingowej Starcom Holding S.A.. 
Od 2005 r. został prokurentem ZA Euroins S.A., a od 1998 r. do 2005 
r. był dyrektorem działu Obsługi Informatycznej, Statystyki i Analiz tej 
samej spółki.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
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prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Razvan Stefan Lefter  

Stanowisko  Niezależny członek Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  Rumunia, Bucharest, ul. Alexandru Serbanescu nr 30 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących działań 
znaczących w odniesieniu do Spółki poza działalnością Spółki. 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 RSL Capital Advisors, Rumunia - Partner Zarządzający; 

 Teraplast Bystrzyca, Rumunia - Członek Rady dyrektorskiej;  

 Kondmag Brasov Rumunia - Członek Rady dyrektorskiej;  

 SIF Muntenia, Rumunia - Członek Rady Nadzorczej; 

Rozwiązane:  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących 
zaniechania udziału jako członek kierownictwa/organu nadzorczego 
i/lub partner w ciągu ostatnich 5 lat.   

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Razvan Lefter jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w 
Bukareszcie, specjalizował w dziedzinie wymiany bankowej i giełdowej 
(2003), Certyfikowany badacz Finansowy (2008), specjalizował jako 
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analityk w Banku ING (wrzesień 2004 - maj 2005), Manager relacji z 
międzynarodowymi klientami w Banku ING - Rumunia (maj 2005 - 
grudzień 2006), obrót papierami wartościowymi i analiza papierów 
wartościowych w EFG Securities - Rumunia (styczeń 2007 - listopad 
2011), obrót papierami wartościowymi w Swiss Capital - Rumunia 
(listopad 2011 - czerwiec 2014), od czerwca 2014 do dziś - partner 
zarządzający w RSL Capital Advisors, Rumunia.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Radi Georgiew Georgiew  

Stanowisko  Członek Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ № 84 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 ZA Euroins S.A. - Członek Rady Nadzorczej; 

 ZA EIG Re S.A., dawniej HDI Ubezpieczenie S.A. - Członek Rady 
Nadzorczej; 

 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

  VH Property Management Sp. z o.o. - Partner posiadający 6.66% 
kapitału;  

 Loudspeakers CA Jednoos. Sp. z o.o. - jedyny właściciel kapitału;  

 Corporate Advisors Jednoos. Sp. z o.o. – jedyny właściciel 
kapitału;  

Rozwiązane:  

 Euro - Finance S.A. - członek Rady dyrektorskiej do dnia 
05.10.2011 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej członkiem Rady dyrektorskiej; 

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  
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organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Adwokata na liście Sofijskiego Kolegium Adwokackiego (od 1996 do 
dziś), partner w Kancelarii Adwokackiej Kałaidżiew i Georgiew. 

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 
 

Imię  Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o.;  

Stanowisko  Niezależny członek Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  гр. София, ул. „Шипка“ № 39, партер 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących innej 
działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta.  

 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 Daru Agro Jednoos. Sp. z o.o. - jedyny właściciel kapitału;  

 Daru Nowa Jednoos. Sp. z o.o. - jedyny właściciel kapitału;  

 Daru Przytulny Dom Jednoos. Sp. z o.o. - jedyny właściciel 
kapitału;  

 Expat Capitał S.A. - akcjonariusz; 

 Extracta S.A. - akcjonariusz;  

 Mecom S.A. (w likwidacji) - akcjonariusz; Prochorowo Mining S.A.– 
akcjonariusz;  

 Solar Geniponika S.A. - akcjonariusz. 
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Rozwiązane:  

 Bentom Inwestycje Jednoos. Sp. z o.o., obecnie Techkorp Sp. z 
o.o. - jedyny akcjonariusz do dnia 24.08.2015 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej jedynym 
właścicielem kapitału.  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. ma doświadczenie w prowadzeniu 
projektów finansowych i innych biznesowych.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Lubomir Stoew  

Stanowisko  Reprezentant Spółki na podstawie art. 234 ust. 1 ustawy – Prawo 
Handlowe, członek Rady Nadzorczej  

Adres służbowy  гр. София, ул. „Поп Евстати Витошки“ № 10 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących działań 
znaczących w odniesieniu do Spółki poza działalnością Spółki. 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 

Obecnie:  

 Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. – Prezes;  

 AFG Invest GmbH - Dyrektor wykonawczy.  
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partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Rozwiązane:  

 Bentom Inwestycje Jednoos. Sp. z o.o., obecnie Techkorp Sp. z 
o.o. - Prezes do dnia 13.10.2011 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej Prezesem spółki.  

 Witosza Unternehmensbeteiligung AG  – Dyrektor wykonawczy do 
12.2007 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest 
więcej Dyrektorem wykonawczym; 

 Expat Capital S.A. - członek Rady dyrektorskiej do dnia 
03.05.2012 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej członkiem Rady dyrektorskiej; 

 Kremple Sp. z o.o - Prezes do dnia 04.11.2011 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Prezesem; 

 Logo - Company Sp. z o.o. - Prezes i partner do dnia 17.06.2011 
r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Prezesem i partnerem.  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Lubomir Stoew ukończył Uniwersytet Górniczo-Hutniczy im. Św. 
Iwana Rilskiego w Sofii, gdzie zdobył specjalność inżyniera. W tym 
samym roku uzyskał stopień magistra socjologii i ekonomii na 
University of Economics and Business Administration w Wiedniu. W 
październiku 2009 roku Pan Stoew uzyskał kwalifikację doradcy w 
zakresie ubezpieczeń i inwestycji w banku Deutsche 
Vermögensberatung AG we współpracy z Generali Group i Izbą 
Gospodarczą w Wiedniu. Od lutego 2005 roku do grudnia 2007 r. Pan 
Stoew był Prezesem spółki Witosza Unternehmensbeteiligung AG 
(część holdingu Uniqa Group). Od listopada 2010 roku do maja 2012 
roku był członkiem Rady dyrektorskiej spółki Capital Expat S.A., 
odpowiedzialny za opracowanie strategii i analiz biznesowych, ocenę 
ryzyka i możliwości inwestycyjnych itp. Od grudnia 2006 roku do dnia 
dzisiejszego Lubomir Stoew jest Dyrektorem wykonawczym spółki 
AFG Invest GmbH, której główna działalność dotyczy inwestycji w 
przedsiębiorstwach handlowych i w nieruchomości. 

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
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organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 
Zarząd  

Imię  Cyril Iwanow Boszow 

Stanowisko  Prezes Zarządu i Reprezentant  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 Avto Union S.A. () – Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej; 

 Euroins Insurance Group S.A. - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej;  

 Euroins - Ubezpieczenia zdrowotne Jednoos. S.A. - 
Przewodniczący Rady dyrektorskiej;  

 Euroins Rumunia Asigurare Reasigurare S.A. (Euroins Romania 
Asigurare Reasigurare SA) - Przewodniczący Rady dyrektorskiej;  

 Euroins Ubezpieczenia S.A., Macedonia - Członek Rady 
dyrektorskiej; 

 Eurolease Auto Jednoos. S.A., Rumunia - Członek Rady 
dyrektorskiej;  

 Euro-Finance S.A. – Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej;  

 N Auto Sofia Jednoos. S.A. - Członek Rady dyrektorskiej;  

 Starcom Holding S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej.  

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 Capital - 3000 S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej; 

 Starcom Hold S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej.  

Rozwiązane:  

 Alcomers Jednoos. Sp. z o.o.– jedyny właściciel kapitału i Prezes 
do dnia 27.11.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej jedynym właścicielem kapitału ani 
Prezesem;  

 Autoplaza Jednoos. S.A. – Wiceprzewodniczący Rady 
dyrektorskiej do dnia 15.03.2012 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej Wiceprzewodniczącym Rady 
dyrektorskiej; 

 Euroauto Sp. z o.o. - Prezes do dnia 18.08.2015 r., na dzień 

http://www.eurohold.bgg/


DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 82 

sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Prezesem; 

 Eurolease Auto S.A. - członek Rady dyrektorskiej do dnia 04. 07. 
2011 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest 
więcej członkiem Rady dyrektorskiej; 

 Euromobile Leasing S.A. (Euromobile Leasing S.A.) – 
Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej do dnia 06.12.2012 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Wiceprzewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

 Scandinavia Motors S.A., obecnie rozwiązana z powodu przejęcia 
przez spółkę Bułvaria Holding Jednoos. S.A. – 
Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej do dnia 27.09.2012 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Wiceprzewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Cyril Boszow posiada dyplom magistra Rachunkowości Finansowej i 
Kontroli Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii. 
Włada językiem angielskim i rosyjskim. 

Od 1995 r. do 1997 r. Cyril Boszow pracował jako główny księgowy 
spółki MobiCom  - pierwszego operatora telefonii komórkowej w 
Bułgarii, wspólne przedsięwzięcie Bułgarskiego Zakładu 
Telekomunikacyjnego  i Cable and Wireless z Wielkiej Brytanii. Jako 
Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej i Prokurent brał aktywny 
udział w procesie restrukturyzacji aktywów spółki Eurobank S.A., w 
reprezentowaniu Banku oraz w bezpośrednim kierownictwie 
aktywnych operacji, a mianowicie działań kredytowych na rynkach 
kapitałowych. Cyril Boszow był również Przewodniczącym Zarządu 
spółki ZA Euroins S.A. od 2000 roku do 2008 roku. W 2006 roku 
Stowarzyszenie Inwestorów w Bułgarii wyróżnia Spółkę nagrodą 
Spółka o Najlepszym Zarządzaniu Korporacyjnym. W charakterze 
Przewodniczącego Rady dyrektorskiej spółki Eurolease Auto S.A. 
nadzoruje działalność w zakresie dostarczania finansowania dla 
Eurolease Auto S.A., jak również zabezpiecza ogólne zarządzanie 
procesem zawierania Umowy o międzynarodowym finansowaniu 
pomiędzy spółkami Eurolease Auto S.A. a Deutsche Bank - oddział w 
Londynie. (Deutsche Bank AG – branch London) na kwotę 200 mil 
euro. 

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
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bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Asen Minczew Minczew  

Stanowisko  Członek wykonawczy Rady dyrektorskiej 

Adres biznesowy:  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 Bułvaria Holding Jednoos. S.A. - Członek Rady dyrektorskiej; 

 Auto Italia S.A. - Członek Rady dyrektorskiej; 

 Star Motors Jednoos. Sp. z o.o. - prokurent. 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 Capital - 3000 S.A. - Członek wykonawczy Rady dyrektorskiej;  

 Cabel Network S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej; 

Rozwiązane:  

 Bułstar Investment S.A. – Wiceprzewodniczący Rady dyrektorskiej 
do dnia 18.08.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej Przewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

 Scandinavia Motors S.A., obecnie rozwiązana z powodu przejęcia 
przez spółkę Bułvaria Holding Jednoos. S.A. - Członek 
wykonawczy Rady dyrektorskiej do dnia 27.09.2012 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Wiceprzewodniczącym Rady dyrektorskiej; 

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 

Asen Minczew posiada dyplom magistra Rachunkowości Finansowej i 
Kontroli Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii. 
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zawodowe  Asen Minczew był Dyrektorem wykonawczym spółki holdingowej 
Eurohold S.A. w okresie 1998 - 2006 do jej połączenia ze spółką 
Starcom Holding S.A.. Od roku 1996 do roku 2000 był członkiem 
Zarządu spółki ZA Euroins S.A., i był osobą reprezentującą 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Euroins - 
Ubezpieczenia Zdrowotne S.A.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Wielisław Miłków Christow  

Stanowisko  Członek Zarządu  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 ZA Euroins S.A. – Członek Zarządu ; 

 ZA EIG Re S.A. - Członek Rady Nadzorczej; 

 Starcom Holding S.A. - Członek Rady dyrektorskiej.  

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących udziału w 
innych spółkach jako członek kierownictwa/organu nadzorczego i/lub 
partner w ciągu ostatnich 5 lat.  

Rozwiązane:  

 Bałkańska Spółka Telekomunikacyjna Jednoos. Sp. z o.o. – jedyny 
właściciel kapitału do dnia 11.06.2012 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej jedynym właścicielem 
kapitału;  

 Klub koszykówki Czerno Morze Jednoos. S.A. - członek Rady 
dyrektorskiej do dnia 16.12.2013 r., na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu nie jest więcej członkiem Rady 
dyrektorskiej; 

 VH Property Management Sp. z o.o. – jedyny właściciel kapitału 
do dnia 16.05.2013 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
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Prospektu nie jest więcej jedynym właścicielem kapitału;  

 Euroins Insurance Group S.A. - członek Rady dyrektorskiej do dnia 
10.09.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej członkiem Rady dyrektorskiej;  

 VM24.BG Jednoos. Sp. z o.o. - w likwidacji, partner i jedyny 
właściciel kapitału. Na dzień sporządzenia prospektu spółka jest w 
likwidacji. 

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe  

Wielisław Christow ma ponad 20-letnie doświadczenie jako prawnik i 
konsultant w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, bankowego i 
ubezpieczeniowego, tak samo ponad 15-letnie doświadczenie w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kariera Pana Christowa obejmuje 
szereg stanowisk kierowniczych jako członek zarządów i rad 
nadzorczych banków, spółek ubezpieczeniowych, spółek prywatnych i 
publicznych i kierownik działów prawnych tych ostatnich. Wielisław 
Christow jest również niezależnym prawnikiem; uzyskał dyplom 
magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Sofijskiego.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Asen Emanuiłow Asenow  

Stanowisko  Członek Zarządu  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 

 Avto Union S.A. - Dyrektor wykonawczy;  

 Auto Italia S.A. - Członek wykonawczy Rady Dyrektorskiej; 
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przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

 Autoplaza Jednoos. S.A. - Wiceprzewodniczący Rady 
dyrektorskiej; 

 Avto Union Service Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes;  

 Bułvaria Varna Jednoos. Sp. z o.o.– Prezes;  

 Bułvaria Holding Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady 
Dyrektorskiej; 

 Daru Car S.A. - Członek Rady dyrektorskiej;  

 Eurolease Auto Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej; 

 Eurolease Auto Jednoos. S.A., Rumunia - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej; 

 Eurolease Group Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady 
dyrektorskiej; 

 Eurolease Rent A Car Jednoos. Sp. z o.o. – Prezes;  

 Eurotruck Jednoos. Sp. z o.o.– Prezes;  

 Espace Auto Sp. z o.o. – Prezes;  

 Izgrew 5 Jednoos. Sp. z o.o.– Prezes i jedyny właściciel kapitału; 

 Ita Leasing Jednoos. Sp. z o.o. – Prezes; 

 Motobul Jednoos. Sp. z o.o. -– Prezes; 

  N Auto Sofia Jednoos. S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorskiej;  

 Sofia Motors Jednoos. Sp. z o.o.– Prezes;  

 Star Motors Jednoos. Sp. z o.o. – Prezes. 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 Motobuł express Jednoos. Sp. z o.o. – Prezes; 

Rozwiązane:  

 Avto Union Group S.A. (obecnie "Asterion Bułgaria) - Członek 
wykonawczy Rady dyrektorskiej do dnia 12.10.2011 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Członkiem 
wykonawczym Rady Dyrektorskiej;  

 Avto Union Properties Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes do dnia 
26.05.2014 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej Prezesem;  

 Auto 1 Sp. z o.o., obecnie Avto R Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes do 
dnia 08.01.2015 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
nie jest więcej Prezesem; 

 BG Autolease Group B.V., obecnie rozwiązana z powodu 
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połączenia ze spółką BG Autolease Holding B.V. - Prezes do dnia 
27.12.2012 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej Prezesem; 

 BG Autolease Holding B.V., obecnie rozwiązana z powodu 
połączenia ze spółką Eurolease Group Jednoos. S.A. - Prezes do 
dnia 31.12.2013 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
nie jest więcej Prezesem; 

 Bułvaria Rent A Car Jednoos. Sp. z o.o., obecnie rozwiązana z 
powodu połączenia ze spółką Eurolease Rent A Car Jednoos. S.A. 
- Prezes do dnia 09.03.2011 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej Prezesem;  

 Gransport Auto Jednoos. Sp. z o.o., obecnie rozwiązana z powodu 
połączenia ze spółką Auto Italia Jednoos. S.A. - Prezes do dnia 
23.01.2013 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej Prezesem; 

 Eurolease Aset Jednoos. S.A., obecnie Rossgaz Aset Jednoos. 
S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej i Dyrektor wykonawczy 
do dnia 23.09.2014 r., na dzień sporządzenia niniejszego 
Prospektu nie jest więcej Przewodniczącym Rady dyrektorskiej ani 
Dyrektorem wykonawczym;  

 Euromobile Leasing S.A., obecnie rozwiązana z powodu przejęcia 
przez spółkę Eurolease Auto Jednoos. S.A.  - Członek 
wykonawczy Rady Dyrektorskiej do dnia 06.12.2012 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej Członkiem 
wykonawczym Rady Dyrektorskiej; 

 Cargoexpress Properties S.A., obecnie rozwiązana z powodu 
przejęcia przez spółkę Bułvaria Warna Jednoos. S.A. - 
Przewodniczący Rady Dyrektorskiej do dnia 25.11.2013 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Przewodniczącym Rady Dyrektorskiej; 

 Milano Motors Jednoos. Sp. z o.o., obecnie rozwiązana z powodu 
połączenia ze spółką Auto Italia Jednoos. S.A. - Prezes do dnia 
23.01.2013 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie 
jest więcej Prezesem; 

  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 

Asen Asenow uzyskał tytuł magistra Rachunkowości Finansowej i 
Kontroli oraz licencjat na kierunku Stosunki Międzynarodowe 
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zawodowe Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii. Pan Asenow 
posiada jeszcze dyplom MBA (Master of Business Administration) na 
kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Business 
Międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.  

Karierę zawodową Asen Asenow rozpoczął w spółce Eurohold S.A. 11 
lat temu jako księgowy. W latach 2002-2004 był głównym księgowym 
Eurohold S.A.. Od końca 2004 roku pan Asenow został powołany na 
Dyrektora wykonawczego spółki Eurolease Auto Jednoos. Sp. z o.o. w 
tym czasie - spółka leasingowej w strukturze Eurohold. 

Obecnie Pan Asenow jest odpowiedzialny za branże leasingową i 
motoryzacyjną w strukturach gospodarczych grupy Eurohold Bułgaria. 
Pan Asenow jest Dyrektorem wykonawczym spółki Avto Union i 
kieruje spółkami leasingowymi Grupy w Rumunii i Macedonii; 
zarządza również dealerami samochodów Nissan, Renault, Dacia, 
Saab, Opel, Chevrolet, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Mazda 
oraz dealerami olejów silnikowych Castrol i BP (Motobuł), wszystkie 
również będące częściami holdingu.  

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

Imię  Dymitr Cyrilow Dymitrow  

Stanowisko  Członek Zarządu  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących innej 
działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta.  

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat 

Obecnie:  

 Bułgarski Bank Rozwoju S.A. - Członek Rady Nadzorczej;  

 Andema S.A. - Członek Rady dyrektorskiej;  

 PGD Sp. z o.o- Partner.  
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Rozwiązane:  

Dom Rodopski Sp. z o.o. - Partner i Prezes do dnia 09.11.2009 r., 
na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Partnerem ani Prezesem spółki.  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

 Balance S.A. - Dyrektor wykonawczy do dnia 20.07.2009 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Dyrektorem wykonawczym; spółka została rozwiązana poprzez 
likwidację;  

 Bilans Commerce Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes i partnerem do dnia 
14.08.2012 r., na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest 
więcej Partnerem ani Prezesem spółki. Spółka została rozwiązana 
poprzez likwidację;  

 

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

 

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe 

Dymitr Dymitrow jest absolwentem Uniwersytetu Narodowej i 
Światowej Gospodarki w Sofii (1979 r.). Po ukończeniu studiów do 
1982 roku pracował w Narodowym Instytucie Statystyki. W latach 1982 
- 1987 był Kierownikiem działu i głównym ekspertem Narodowego 
Banku Bułgarii, a od 1987 do 1993 roku pracował w spółce Bank 
Budowlany S.A., gdzie po kolei zajmował stanowiska Dyrektora 
departamentu, Wiceprezesa i Prezesa. Od 1993 r. do 1995 r. Dymitr 
Dymitrow był Dyrektorem wykonawczym spółki Bulgaria Union Bank 
S.A.. W 1995 roku został Wiceministrem Rozwoju Gospodarczego, a 
w 1996 roku był Wiceprezesem Bułgarskiego Banku Narodowego. Od 
roku 1995 do 1996 był Przewodniczącym Rady dyrektorów spółki 
Konsolidacyjna Spółka Bankowa, a w 1997 roku - Dyrektorem 
wykonawczym tej Spółki. Dymitr Dymitrow był członkiem Zarządu 
holdingu Zaufanie S.A., i części jej spółek zależnych. Od listopada 
2001 roku do maja 2011 roku był Dyrektorem wykonawczym i 
Przewodniczącym Rady dyrektorskiej Banku zachęty S.A. 
(Nasyrcitełna banka AD, obecnie Bułgarski Banku Rozwoju S.A. 

Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
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zawodowe. 

 
 
 
PROKURENT  

Imię  Christo Stoew Lubomirow  

Stanowisko  PROKURENT  

Adres służbowy  гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 

Informacje o innej 
działalności 
prowadzonej poza 
przedsiębiorstwem 
Emitenta, która jest 
istotna dla Emitenta  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących działań 
znaczących w odniesieniu do Spółki poza działalnością Spółki, poza 
działalnością adwokata w składzie Sofijskiego Kolegium 
Adwokackiego. 

Informacje na temat 
dowolnego innego 
udziału jako członek 
kierownictwa/organu 
nadzorczego i/lub 
partner w ciągu 
ostatnich 5 lat  

Obecnie:  

 DB Projekt Jednoos. Sp. z o.o. - Prezes; 

 Solar Geniponika S.A. - Przewodniczący Rady dyrektorskiej. 

Rozwiązane:  

 Kremple Sp. z o.o. - Partner i Prezes do dnia 04.11.2011 r., na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej 
Partnerem ani Prezesem spółki.  

 Logo-Company Jednoos. Sp. z o.o. – jedyny właściciel kapitału do 
dnia 15.03.2013 r. i Prezes do dnia 05.12.2011 r., na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu nie jest więcej jedynym 
właścicielem kapitału ani Prezesem;  

Dane dotyczące 
upadłości, zarządu 
komisarycznego lub 
likwidacji, z którymi 
osoba, jako członek 
organów 
zarządzających lub 
nadzorczych, miała 
stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Na dzień sporządzenia Prospektu brak danych dotyczących upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji, z którymi osoba, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych, miała stosunki w ciągu 
ostatnich pięciu lat.  

Dotyczące 
doświadczenie 
zawodowe 

 

 

 

Pan Christo Stoew ukończył Uniwersytet Górniczo-Hutniczy im. Św. 
Iwana Rilskiego w Sofii w 1973 roku ze specjalnością Eksploatacja 
złóż rud i minerałów. W 1973 roku rozpoczął pracę w kopalni Gorubso 
Madan. Od 1978 do 1983 roku pan Stoew jest pracownikiem 
naukowym Działu Naukowego zakładu Minprojekt. W 1985 roku pan 
Stoew został głównym asystentem Uniwersytetu Górniczo-Hutniczego 
im. Św. Iwana Rilskiego. Obecnie Pan Stoew jest profesorem i 
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Strzałowych w Bułgarii. Christo 
Stoew ma szereg publikacji naukowych.  
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Przymusowe środki 
administracyjne i kary  

W ciągu ostatnich pięciu lat na osobę nie nakładano przymusowych 
środków administracyjnych ani kar administracyjnych w związku z 
prowadzoną działalnością; nie była skazana za przestępstwo 
oszustwa; jako osoba odpowiedzialna nie była zaangażowana 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób powiązanych w 
procedurach ogłoszenia stanu upadłości ani w działaniu zarządu 
komisarycznego; nie była pozbawiona przez sąd prawa do udziału w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta ani prawa do uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu działalności jakiegokolwiek emitenta, nie była 
oficjalnie oskarżona publicznie i nie nakładano na nią sankcji przez 
organy prawodawcze czy regulacyjne, w tym przez uznane organy 
zawodowe. 

 

XIV.2 KONFLIKT INTERESÓW  

Nie są znane żadne konflikty interesów powstałe w związku wywiązania się powyższych 
osób z ich zobowiązań do Emitenta lub w związku z ich prywatnymi interesami. 
Brak porozumień pomiędzy akcjonariuszami, klientami, dostawcami i/ lub innymi osobami, 
które kiedykolwiek zostały wybrane/mianowane/powołane na członka organów 
zarządzających i nadzorczych, lub innymi pracownikami spółki.  
Każdy z członków Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej Emitenta udzielił na rzecz Spółki 
gwarancje w wysokości trzech swoich wynagrodzeń. 
Członkowie Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej posiadają w sposób opisany poniżej w 
Prospekcie inwestycje w akcje Emitenta. Ww. osoby nie przyjmowały żadnych ograniczeń, 
co do dysponowania z ich strony posiadanymi przez nich akcjami Emitenta, oraz takich 
ograniczeń nie istnieje.  
 

XV. WYNAGRODZENIE I  ODSZKODOWANIA  

W 2015 roku członkowie Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej spółki Eurohold Bułgaria 
otrzymały w okresie od Emitenta i jego spółek zależnych wynagrodzenia, jak następująco:  

 

Wypłacone w 2015 r. 
wynagrodzenie, w lewach  

Od Eurohold 
Bulgaria S.A.  

Od spółek 
zależnych  

RAZEM  

RADA NADZORCZA  21,840 166,956 188,796 

Asen Christow  14,640 32,293 46,933 

Dymitr Dymitrow  7,200 78,263 85,463 

Radi Georgiew  - 56,400 56,400 

Razvan Lefter  - - - 

Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o.  - - - 
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ZARZĄD  72,000 434,320 506,320 

Cyril Boszow  24,000 99,493 123,493 

Asen Minczew  24,000 53,600 77,600 

Dymitr C. Dymitrow  12,000 36,000 48,000 

Wielisław Christow  - 85,500 85,500 

Asen Asenow  12,000 159,727 171,727 

Członkom Rady dyrektorskiej tak samo jak członkom Rady Nadzorczej w podanym wyżej 
okresie nie wypłacano wynagrodzenia i/lub odszkodowań w naturze. 
Zarówno spółka Eurohold Bułgaria jak i jej spółki zależne nie odkładają żadnych kwot 
pieniężnych na przedmiot wypłaty rent, emerytur lub podobnych świadczeń na rzecz 
członków Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej. 
Członkowie Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej otrzymują swoje wynagrodzenia na 
podstawie zawartych z Emitentem Umów o zarządzanie. Aktualne umowy z członkami Rady 
dyrektorskiej i Rady Nadzorczej Emitenta będą miały zastosowanie do zawieszania 
odpowiedniego stanowiska. 
Eurohold Bułgaria przyjęła politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz 
członków Zarządu. Polityka ta reguluje podstawowe zasady ustalania wynagrodzenia osób 
pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej i Rady dyrektorskiej spółki publicznej w 
związku z wykonywaniem swoich uprawnień w wykonywaniu funkcji kierownictwa i nadzoru 
w Spółce. Polityka wynagrodzeń została opracowana w oparciu o wymagań ustawodawcy, a 
mianowicie Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Rozporządzenia Nr. 
48 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie wymagań 
dotyczących wynagrodzeń, w celu stworzenia przejrzystej i sprawiedliwej ramy wewnętrznej 
dla ustalenia wynagrodzenia członkom Rady nadzorczej i Rady dyrektorskiej Eurohold 
Bułgaria S.A. 
 

XVI.  PRAKTYKI KIEROWNICTWA WYŻSZEGO SZCZEBLA  

Zgodnie ze Statutem Spółki członków Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej spółki Eurohold 
Bułgaria S.A. wybiera się na kadencję na okres pięciu (5) lat, członków pierwszej Rady 
Nadzorczej jednak wybiera się na okres trzech (3) lat. Zgodnie ze Statutem członkowie Rady 
dyrektorskiej mogą być mianowani ponownie bez ograniczeń. W przypadku, jeżeli kontrakty 
menedżerskie z członkami Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej nie zostały wyraźnie 
wypowiedziane przed wygaśnięciem kadencji, są one uważane za automatycznie 
przedłużone do dnia zaprzestania pełnienia funkcji. Formalne wygaśnięcie kadencji nie 
prowadzi do zwolnienia ze stanowiska, jednak to drugie, zgodnie z przypisami art. 231, ust. 4 
ustawy – Prawo handlowe, obowiązuje od dnia wpisania takiego faktu do Rejestru 
Handlowego. 
Tymczasem członkowie Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej zawarły z Emitentem 
stosowne umowy dotyczące zarządzania. Aktualne umowy z członkami Rady dyrektorskiej i 
Rady Nadzorczej Emitenta będą miały zastosowanie do zawieszania odpowiedniego 
stanowiska. 
W żadnej z umów o zarządzanie zawartej z Eurohold Bułgaria S.A. lub z jej jednostką 
zależną nie są przewidziane rekompensaty i/lub odszkodowania, jakie by osoby otrzymały w 
przypadku przedwczesnego rozwiązania takiej umowy. 
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 Data zawarcia 
umowy o 
zarządzanie  

Do dnia  

Rada nadzorcza    

1. Asen Christow  27.11.2006 r.  Do rozwiązania  

2. Dymitr Stojanow Dymitrow  27.11.2006 r.  Do rozwiązania  

3. Radi Georgiew  17.04.2015 r.  Do rozwiązania  

4. Razvan Lefter  17.04.2015 r.  Do rozwiązania  

5. Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o.  13.07.2015 r.  Do rozwiązania  

Zarząd    

1. Cyril Boszow  27.11.2006 r.  Do rozwiązania  

2. Asen Minczew  27.11.2006 r.  Do rozwiązania  

3. Asen Asenow  31.08.2009 r.  Do rozwiązania  

4. Wielisław Christow  22.10.2012 r.  Do rozwiązania  

5. Dymitr Cyrilow Dymitrow  01.07.2012 r.  Do rozwiązania  

W dniu 10.02.2016 jako prokurent Spółki został wpisany pan Christo Lubomirow Stoew. Od 
dnia 01.03.2016 r. Spółka może być reprezentowana jedynie przez członka wykonawczego 
Zarządu i prokurenta Spółki wspólnie. 
Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Spółka powołała Komisja Audytowa. 

Komisję Audytową spółki Eurohold Bułgaria S.A. wybrano przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki w dniu 26.05.2009 r. W skład Komisji na trzyletnią kadencję powołano 
pana Dymitra Stojanowa Dymitrowa, pana Iwana Georgiewa Mynkowa, panią Milenę 
Milanowej Avramową. Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2012 r. członkowie 
Komisji Audytowej zostali wybrani na nową kadencję, tym razem na okres pięciu lat. 
Zgodnie z art. 40-l ustawy o niezależnym audycie finansowym, Komisja Audytowa co roku 
składa sprawozdanie z działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
podczas przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Sprawozdanie Komisji 
Audytowej przygotowuje i przedkłada akcjonariuszom wraz ze wszystkimi innymi materiałami 
w związku z porządkiem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 
przedmiot udzielenia absolutorium i zatwierdzenia rocznych jednostkowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy o niezależnym audycie finansowym Komisja Audytowa 
spółki Eurohold Bułgaria S.A. pełni następujące funkcje:  

 Monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie;  
 Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej;  
 Monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem;  
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 Monitorowanie niezależnej kontroli finansowej;  
 Sprawdzanie faktu niezależności biegłego rewidenta Spółki zgodnie z przepisami 

prawa i Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, w tym świadczenie 
dodatkowych usług przez biegłego rewidenta. 

Celem Komisji Audytowej jest wspomaganie zarządzania Spółki w wykonywaniu jej 
obowiązków w zakresie zapewnienia integralności jednostkowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, ocenianie skuteczności wewnętrznej kontroli finansowej oraz 
monitorowanie skuteczności i obiektywizmu biegłych rewidentów wewnętrznych i 
zewnętrznych. 

Eurohold Bułgaria S.A. przyjęła i wdrożyła Program dobrego zarządzania korporacyjnego. 
Program ten reguluje podstawowe wytyczne i zasady dobrego zarządzania korporacyjnego 
spółki Eurohold Bulgaria S.A. zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi oraz przy 
przestrzeganiu aktualnych przepisów bułgarskiego ustawodawstwa. Każdy inwestor może 
zapoznać się z programem na witrynie internetowej Emitenta: www.eurohold.bg  
 

XVII.  PRACOWNICY  

Liczba zatrudnionych osób  

W badanym okresie od 2013 roku do daty sporządzenia niniejszego Prospektu w strukturach 
Emitenta zatrudniono pracowników, jak następująco:  

 w 2013 roku zatrudniono ośmiu pracowników;  

 w 2014 roku zatrudniono sześciu pracowników;  

 w 2015 roku zatrudniono sześciu pracowników;  

Na dzień sporządzenia dokumentu rejestracyjnego w Eurohold Bułgaria S.A. na umowę o 
pracę zatrudniono dziewięciu pracowników. 
Od momentu założenia Eurohold Bułgaria S.A. dotychczas brak żadnych związków 
zawodowych pracowników przedsiębiorstwa. 
Na dzień sporządzenia dokumentu rejestracyjnego liczba osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę we wszystkich spółkach Grupy Eurohold wynosiła 1,707, z czego 1,052 osób 
pracują w Bułgarii, odpowiednio 520 osób w Rumunii i 135 osób w Macedonii. W 2013 roku 
na podstawie umowy o pracę zatrudniono 1,824 osób, z nich odpowiednio w Bułgarii 
zatrudniono 1,583 osób, w Rumunii i Macedonii 241. W 2014 roku liczba zatrudnionych 
pracowników wynosiła 1,710 osób, z których 1,075 osób w Bułgarii, 635 osób w Rumunii i 
Macedonii. W 2015 roku liczba zatrudnionych w grupie Eurohold pracowników wynosiła 
1,757, z których w Bułgarii zatrudniono 1,097 osób, w Rumunii i Macedonii 660 osób. 
Spółka dominująca nie zatrudnia pracowników tymczasowych. Podobny rodzaj działalności 
jest charakterystyczny dla spółek ubezpieczeniowych. W spółce ZA Euroins S.A. liczba 
zarejestrowanych agentów ubezpieczeniowych w trakcie corocznej kampanii 
Odpowiedzialności Cywilnej sięga 6,000 szt., odpowiednio dla spółki Euroins Rumunia 
wynosi około 5,800 osób i dla spółki Euroins Macedonia około 350 osób.  

Posiadane akcje i opcje na akcje  

Na dzień sporządzenia Prospektu członkowie Rady dyrektorskiej i Rady Nadzorczej Spółki 
posiadają akcje w kapitale Emitenta, jak następująco:  
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Brak wydanych opcji na nabycie udziałów przez spółkę na rzecz członków organów 
zarządzających lub organów nadzorczych, pracowników lub osób trzecich. 

Porozumienia dotyczące uczestnictwa własnych pracowników w kapitale Emitenta  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu brak porozumień oraz innych form uzgodnień 
z pracownikami Emitenta na przedmiot udziału tych ostatnich w kapitale Spółki.  
 

XVIII .  WIĘKSZOŚCIOWI AKCJONARIUSZE  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu kapitał zakładowy spółki Eurohold Bułgaria 
S.A. wyniósł 127 345 000 lewów, podzielonych na 127 345 000 akcji zwykłych o wartości 
nominalnej 1 (jeden) lew każda. Wszystkie akcje zostały wypłacone. Wszystkie 
wyemitowane akcje są tej samej klasy i dają prawo na jeden (1) głos każda na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Imię  Stanowisko  Liczba akcji  

Rada nadzorcza     

1. Asen Christow  Przewodniczący Rady Nadzorczej  - 

2. Dymitr Dymitrow  Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej  

200 

3. Radi Georgiew  Członek Rady Nadzorczej  19,100 

4. Razvan Lefter  Niezależny członek Rady 
Nadzorczej  

- 

5. Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o.  Niezależny członek Rady 
Nadzorczej  

24,244,755 

6. Lubomir Stoew  Reprezentant spółki Dar Finance 
Jednoos. Sp. z o.o. w składzie 
Rady Nadzorczej na podstawie art. 
234 ust. 1 Prawa Handlowego  

- 

Zarząd    

1. Cyril Boszow  Prezes Zarządu  - 

2. Asen Minczew  Członek wykonawczy Zarządu - 

3. Asen Asenow  Członek Zarządu  78,000 

4.   Dymitr C. Dymitrow  Członek Zarządu  - 

4. Wielisław Christow  Członek Zarządu  200 

RAZEM   24,342,255 
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Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu spółki Eurohold Bułgaria na dzień 
sporządzenia Prospektu, a mianowicie na dzień 18.11.2016 roku.  

 
Struktura akcjonariatu  

Akcjonariusz  Siedziba  Liczba akcji  Udział w 
kapitale  

Starcom Holding 
S.A.  

Bułgaria, Etropole  
63,740,885 50.05% 

Dar Finance 
Jednoos. Sp. z o.o.  

Bułgaria, Sofia  
24,246,698 19.04% 

KJK Fund II Sicav-Sif 
Balkan Discovery  

Luksemburg  
15,281,400 12.00% 

Leo Overseas LTD  Cypr  4,525,226 3.55% 

Swedbank AS 
Clients  

Estonia, Tallinn  
3,827,415 3.01% 

Unicredit Bank 
Austria AG  

Austria, Wiedeń  
2,747,358 2.16% 

Mercury Investments  Bułgaria, Sofia  1,700,000 1.33% 

Euroins Romania 
Asigurare 
Reasigurare  

Bułgaria, Sofia  
1,582,306 1.24% 

Inne osoby prawne   2,132,140 1.68% 

Inne osoby fizyczne    7,561,572 5.94% 

RAZEM   127,345,000 100.00% 

 
Większościowym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Starcom Holding S.A. Starcom 
Holding S.A. jest spółką holdingową z siedzibą w Republice Bułgarii, i prowadzi własną 
działalność zgodnie z prawem bułgarskim. Na dzień 20.09.2016 r. Starcom Holding S.A. 
posiada pakiet kontrolny akcji w wysokości 50,05% wszystkich akcji spółki Eurohold 
Bułgaria. 
Starcom Holding S.A. wpisano w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Agencję ds. 
Rejestracji Republiki Bułgarii pod Jednolitym Numerem Identyfikacyjnym 121610851, z 
siedzibą i adresem prawnym: bul. Ruski 191, 2180 Etropole, Bułgaria (бул. "Руски“ № 191, 
2180 гр. Етрополе). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 900 000 lewów, podzielonych na 
69,000 zwykłych imiennych materialnych akcji o wartości nominalnej 100 lewów każda. 
Zakres działalności spółki Starcom Holdingu obejmuje nabycie, zarządzanie, ocenę i 
sprzedaż udziałów w bułgarskich i zagranicznych spółkach, przejęcie, wycenę i sprzedaż 
patentów, transfer licencji do korzystania z patentów do spółek, w których Spółka 
uczestniczy oraz finansowanie spółek, w których spółka uczestniczy. Starcom Holding S.A. 
posiada strukturę zarządzania jednej kondygnacji - Rada Dyrektorów, składająca się z trzech 
osób: Asen Miłków Christow - Dyrektor wykonawczym, Cyril Iwanow Boszow - 
Przewodniczący Rady dyrektorskiej, i Wielisław Miłków Christow - Członek Rady 
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dyrektorskiej. Starcom Holding S.A. reprezentowana jest przez Dyrektora wykonawczego - 
pana Asena Christowa. 
Jako główna inwestycja w portfelu spółki Starcom Holding występuje spółka Eurohold 
Bułgaria. W związku z tym cele zarządzania spółki Starcom Holding S.A. skupiono na 
rozwoju spółki Eurohold Bułgaria ze wzmocnieniem rynkowych pozycji spółek w składzie 
grupy Eurohold. 
Większościowy akcjonariusz nie posiada uprzywilejowanego prawa na głos. 
Większościowym udziałowcem spółki Starcom Holding występuje pan Asen Miłków Christow 
– obywatel Bułgarii, adres służbowy w Sofii 1592, przy bul. Krzysztofa Kolumba 43. Asen 
Christow posiada 51% udziałów z prawem głosowania na posiedzeniach organów spółki 
Starcom Holding. Zatem pan Asen Christow jako większościowy udziałowiec spółki Eurohold 
Bułgaria ma zdolność do sprawowania skutecznej kontroli nad spółką Starcom Holding S.A. 
 
Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. jest drugim głównym udziałowcem spółki Eurohold Bulgaria 
S.A., który posiada kwalifikowany udział w kapitale Emitenta. Na dzień sporządzenia 
niniejszego dokumentu Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. kontroluje prawo głosu 19,04% 
wyemitowanych akcji. 
Dar Finance Jednoos. Sp. z o.o. nie posiada innego rodzaju prawa na głos.  
KJK FUND II SICAV-SIF BALKAN DISCOVERY jest trzecim głównym udziałowcem spółki 
Eurohold Bulgaria S.A., który posiada kwalifikowany udział w kapitale Emitenta. Na dzień 
sporządzenia niniejszego dokumentu KJK FUND II SICAV-SIF BALKAN DISCOVERY 
kontroluje prawo głosu 12,00% wyemitowanych akcji.  
Jak wynika z powyższego, na dzień przygotowania niniejszego Prospektu tylko trzy podmioty 
mają bezpośredni udział w wysokości 5 lub więcej procentów akcji z prawem głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co podlega ujawnieniu na podstawie art. 145 i następnych 
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. A mianowicie, to są spółki Starcom 
Holding S.A., Dar Finance Jednoos. Sp. z.o.o. i KJK Fund II SICAV-SIF BALKAN 
DISCOVERY. 
Jak wynika z powyższego, na dzień przygotowania niniejszego Prospektu tylko jedna osoba 
ma pośredni udział w wysokości 5 lub więcej procentów akcji z prawem głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, co podlega ujawnieniu na podstawie art. 146 i następnych Prawa o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi. To pan Asen Miłków Christow - w przypadku 
art. 146 ust. 1, p. 5 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, poprzez 
sprawowaną przez niego kontrolę w rozumieniu § 1, p. 14, lit. „a” Postanowień przejściowych 
i końcowych (PPK) Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi na akcjonariusza 
większościowego Starcom Holding S.A. 
Nie licząc wyżej wymienionych osób, Emitent nie posiada informacji o żadnych innych 
osobach fizycznych lub prawnych, które mogłyby mieć bezpośredni lub pośredni - na 
podstawie przepisów art. 146 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi – 
udziału w kapitale w wysokości 5 lub więcej procentów akcji z prawem głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
Eurohold Bułgaria S.A. nie zawierała porozumień z innymi podmiotami, ani nie jest 
świadoma na temat zawarcia takich porozumień, których działanie mogłoby doprowadzić do 
przyszłej zmiany w zakresie kontroli nad spółką.  
 

Środki zapobiegające nadużywaniu kontroli 

Art. 118 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi przewiduje stosowanie 
preferencyjnych warunków dla wykonywania praw akcjonariuszy mniejszościowych, a 
mianowicie: akcjonariusze posiadający razem lub osobno co najmniej 5 procentów kapitału 
spółki publicznej, w razie zaniechania organów zarządzania spółki, które zaniechanie 
zagraża interesom spółki, mogą składać pozwy sądowe w imieniu spółki wobec osób 
trzecich.  
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Zgodnie z art. 118a Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jeżeli osoba 
kontrolująca spółkę publiczną namówiła członka organów zarządzających lub nadzorczych 
na działanie lub zaniechanie działania sprzeczne z interesem spółki, taka osoba wspólnie 
ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce. 
Obowiązkowe środki ograniczające kontrolę przewidziane są nie tylko w ustawie - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi, ale i w ustawie - Prawo handlowe (art. 223a 
Kodeksu handlowego w związku z art. 118 ust. 2 p. 4 Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, przepisy którego reglamentują prawo akcjonariuszy posiadających łącznie 
lub oddzielnie nie mniej niż 5 procentów kapitału Spółki do żądania dodania problemów i 
zaproponowania decyzji dotyczących już zawarte w Porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
- po wysłaniu zawiadomienia, odpowiednio po jej ogłoszeniu w Rejestrze Handlowym, 
zgodnie z art. 223a Kodeksu handlowego. 
Art. 227 Kodeksu handlowego wprowadza wymóg kworum: obecność głosów co najmniej 
połowy kapitału do uchwały decyzji o zmianie czy dopełnienia Statutu spółki, o dokonaniu 
transformacji i rozwiązaniu Spółki, o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału. Do wykonywania 
tych decyzji konieczna jest większość 2/3 reprezentowanych kapitałów Spółki; na przedmiot 
podjęcia decyzji dokonania przekształcenia Spółki konieczna jest większość 3/4 głosów 
reprezentowanych w głosowaniu akcji. 
Zgodnie z postanowieniami art. 114 i nast. Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi wszelkie transakcje pomiędzy Emitentem, z jednej strony, a akcjonariuszem 
bezpośrednio lub pośrednio posiadającym kontrolujący udział (25 i ponad 25 procentów 
głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy), respektywnie – ze powiązanymi z takim 
akcjonariuszem osobami, z drugiej strony, koniecznie muszą być zatwierdzone przez 
akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w przypadku gdy wartość transakcji 
wynosi 2% lub więcej aktywów zgodnie z ostatnim przygotowanym bilansem Emitenta. 
Posiadający osobisty interes w takiego rodzaju transakcji akcjonariusz o kontrolującym 
udziale (uznany przez prawo jako osoba zainteresowana) nie jest uprawniony do głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy w tej sprawie.  
Statut Emitenta nie przewidzi dodatkowych środków przeciwko nadużywaniu kontroli. 
W celu zapobiegania nadużywaniu kontroli i równego traktowania wszystkich akcjonariuszy 
w spółce Eurohold Bułgaria S.A. przyjęto i wdrożono Program Dobrego Zarządzania 
Korporacyjnego. Program ten reguluje podstawowe wytyczne i zasady dobrego zarządzania 
korporacyjnego spółki Eurohold Bulgaria S.A. zgodnie z uznanymi standardami 
międzynarodowymi oraz przy przestrzeganiu aktualnych przepisów bułgarskiego 
ustawodawstwa. Każdy inwestor może zapoznać się z programem na witrynie internetowej 
Emitenta: www.eurohold.bg 
Kapitał Spółki nie podlegał wzrostowi przez wkłady rzeczowe. 
Spółka nie emitowała żadnych akcji niebędących kapitałem Spółki. Wszystkie akcje 
wyemitowane przez Eurohold Bułgaria S.A. zapewniają swoim posiadaczom prawo na głos 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

XIX. TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

Jako definicję pojęcia „osoby powiązane” przyjęto definicję zawartą w MSR 24  

 

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 24 - Ujawnianie informacji na temat podmiotów 
powiązanych – konkretna osoba uważa się za powiązana, jeżeli:  

A) bezpośrednio lub pośrednio za pomocą jednego lub więcej pośredników, osoba ta: 
 kontroluje lub jest kontrolowana, lub znajduje się pod wspólną kontrolą jednostki 

(ostatnie pojęcie łączy spółkę dominującą, spółki zależne i spółki zależne 
jednostek zależnych);  
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 posiada udział w jednostce, co umożliwia jej zarządzanie znaczącymi zasobami 
jednostki; lub  

 dokonuje całkowitą kontrolę nad jednostką. 
B) osoba jest jednostką stowarzyszoną (zgodnie z definicją zawartą w MSR 28 - 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych) z jednostką;  
C) osoba jest wspólnym przedsiębiorstwem, w którym jednostka jest wspólnikiem 
kontrolującą;  
D) osoba jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jej jednostki 
dominującej; 
E) osoba jest bliskim członkiem rodziny osoby fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w 
pp. a) lub d) powyżej;  
F) podmiot jest jednostką, która jest kontrolowana, współzależnie kontrolowana lub ulega 
znaczącemu wpływowi ze strony osób, o których mowa w lit. d) lub e), lub posiadających 
znaczną prawomocność w zakresie głosowania w tej jednostce, bezpośrednio lub 
pośrednio;  

Według tego samego standardu transakcja z podmiotem powiązanym występuje wtedy, gdy 
obecne jest przekazanie zasobów, usług lub zobowiązań pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, niezależnie od tego, transakcję dokonano odpłatnie czy nieodpłatnie. 
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi zostały przedstawione w poniższych tabelach. 
 

„Znacząca transakcja” między podmiotami powiązanymi jest każda transakcją, która:  
a) prowadzi lub można zasadnie przyjąć, że doprowadzi do korzystnych lub niekorzystnych 
zmian w wysokości 5 lub więcej procentów przychodów lub zysków Emitenta, innego indeksu 
finansowego albo ceny rynkowej wyemitowanych przez Emitenta papierów wartościowych 
i/lub  
b) jest prawdopodobne, aby okazała wpływ na inwestorów w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej lub podczas wykonywania prawa głosu odnośnie papierów wartościowych.  
 
Do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu nie występują transakcje ani propozycje 
dokonania z podmiotami powiązanymi transakcji o niezwykłym charakterze i warunkach, 
które by miały istotne znaczenie dla Emitenta albo dla jednostki od niego zależnej. Nie 
dokonano żadnej transakcji, która mogłaby okazać korzystny czy niekorzystny wpływ w 
wysokości 5 lub więcej procentów przychodów Emitenta, ani transakcji, która mogłaby mieć 
wpływ na inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Emitenta. 

 

Transakcje i salda z jednostkami zależnymi  

W ramach holdingu pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi regularnie dokonuje się 
transakcje wynikające z charakteru działalności podstawowej tych ostatnich. Ważnym celem 
spółki Eurohold Bułgaria S.A. jest zrealizowanie znaczącej synergii pomiędzy trzema sub-
holdingami Grupy - Euroins Insurance Group, Eurolease Group i Avto Union. Transakcje 
pomiędzy podmiotami powiązanymi dokonuje się na przedmiot nabycia i sprzedaży 
pojazdów, leasingu pojazdów, usług ubezpieczenia i ubezpieczenia zdrowotnego, wynajmu 
powierzchni biurowych, wynajmu samochodów i innych. Wszystkie transakcje zawiera się 
„na wyciągnięcie ręki”. Charakterystyczne są transakcje pomiędzy spółką dominującą a 
spółkami zależnymi, w których poprzez pożyczki wewnątrz grupy dokonuje się zarządzanie 
płynności poszczególnych spółek i prowadzi się polityka inwestycyjna. Wszystkie pożyczki 
świadczone przez i na rzecz spółki Eurohold zawiera się bez konieczności zabezpieczenia i 
na stopach procentowych, które są uzgodnione z warunkami rynkowymi w kraju.  
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Należności długoterminowe od jednostek powiązanych  

Dług główny należności 
kredytowej  

2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  (tys. lw.)  
(tys. 
lw.)  

(tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Euroins Insurance Group S.A. - 19 558 - - - 

Avto Union S.A. - - - - 4 

Razem:  0 19 558 0 - 4 

 
 
 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych  

Odsetki od pożyczek  2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  
(tys. 
lw.)  

(tys. 
lw.)  

(tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Eurolease Auto - Macedonia  21 - - -   

Bułvaria Holding Jednoos. S.A.  1 1 1 1 1 

Euroins Insurance Group S.A. 14 41 373 - 373 

Avto Union S.A. - - - - 9 

Razem:  36 42 374 1 383 

 

Należności z tytułu dywidend  2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Euro-Finance S.A.  - - - - - 

Razem:  0 0 0 0 0 

 
 

Pozostałe należności handlowe  2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  
(tys. 
lw.)  

(tys. 
lw.)  

(tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Auto Italia Jednoos. Sp. z o.o.  18 19 42 39 53 

Avto Union Service Jednoos. Sp. z 
o.o. (Espace Auto Jednoos. Sp. z 
o.o.) 

82 37 16 7 63 

Bułvaria Warna Jednoos. Sp. z o.o.  22 80 - 56 11 
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Daru Car S.A.  23 126 12 4 61 

Euroins Ubezpieczenia Zdrowotne 
S.A.  

1 1 1 1 1 

ZA Euroins S.A.  4 68 - 14 13 

Euroins Rumunia  - 40 34 22 67 

Euroins Insurance Group S.A. 5 857 - - - - 

Eurolease Auto Jednoos. S.A.  6 6 7 7 7 

Star Motors Jednoos. Sp. z o.o.  6 28 3 5 14 

Razem:  6 019 405 115 155 290 

 
 
 
Długoterminowe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 

Dług główny kredytów 
otrzymanych  

2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Starcom Holding S.A.  5 720 11 332 17 628 14 731 510 

Eurolease Auto Jednoos. S.A.  7 602 2 568 5 371 5 356 3 662 

Eurolease Group Jednoos. S.A.  37 16 16 16 16 

Avto Union S.A. 5 538 4 422 564 3 647 - 

Bułvaria Warna Jednoos. Sp. z 
o.o.  

70 65 10 65 10 

Eurolease Rent-a-Car Jednoos. 
Sp. z o.o.  

45 - - - - 

Auto Union Service Jednoos. 
Sp. z.o.o.  

2 090 2 056 2 056 2 056 - 

Razem:  21 102 20 459 25 645 25 871 4 198 

 

Krótkoterminowe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 

Odsetki do kredytów 
otrzymanych  

2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Starcom Holding S.A.  19 51 66 46 1 243 

Eurolease Rent-a-Car Jednoos. 7 - - - - 
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Sp. z o.o.  

Avto Union S.A. 234 540 771 734 - 

Eurolease Auto Jednoos. S.A.  44 35 34 36 27 

Euroins Insurance Group S.A. 8 5 - - 85 

Eurolease Group Jednoos. S.A.  4 5 6 6 7 

Bułvaria Warna Jednoos. Sp. z o.o.  3 2 - 4 - 

Auto Union Service Jednoos. Sp. z 
o.o.  

26 140 253 205 20 

Razem:  345 778 1 130 1 031 1382 

 

Zaciągnięte kredyty  2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  
(tys. 
lw.)  

(tys. 
lw.)  

(tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Zobowiązania z tytułu sprzedaży z 
prawem odkupu  

2 001 - - - - 

Starcom Holding S.A.  - - - - 14 480 

Euroins Insurance Group S.A. - 3 646 2 303 246 1 367 

Razem:  2 001 3 646 2 303 246 15 847 

 

Pozostałe zobowiązania 
handlowe  

2013 2014 2015 Q3 2015 Q3 2016 

  (tys. lw.)  
(tys. 
lw.)  

(tys. lw.)  (tys. lw.)  (tys. lw.)  

Eurolease Auto Jednoos. S.A.  8 5 1 1 8 

Eurolease Rent-a-Car Jednoos. 
Sp. z.o.o.  

2 - - - - 

Euroins Rumunia  20 - - - - 

Bułvaria Holding S.A.  - - 4 3 5 

Razem:  30 5 5 4 13 

 
 
Transakcje z podmiotami powiązanymi nie stanowią stosunkowo dużego procentu całości 
skonsolidowanego obrotu spółki Eurohold Bułgaria. Skonsolidowane przychody Emitenta ze 
sprzedaży podano bez transakcji wewnątrz grupy, więc reprezentują sprzedaż na rzecz 
podmiotów spoza Grupą.  
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XX. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I  PASYWÓW 
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT  

XX.1 RETROSPEKTYWNNE INFORMACJE FINANSOWE  

Retrospektywne roczne informacje finansowe zostały zbadane i opracowane zgodnie z 
MSSF. 
Roczne zbadane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (AFS) za rok 2013, 
2014 i 2015 stanowią część niniejszego Prospektu i obejmują:  

 Bilans/Sprawozdanie z sytuacji finansowej; 
 Rachunek zysków i strat/Sprawozdanie z całkowitych dochodów; 
 Zestawienie zmian w kapitale własnym;  
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych;  
 Uwagi do sprawozdań finansowych;  
 Roczne sprawozdanie z działalności 
 Niezależny raport z audytu.  

Roczne sprawozdania finansowe są dostępne na witrynie internetowej agencji prasowej 
X3news: www.x3news.com, na witrynie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: 
www.fsc.bg, na witrynie internetowej GPW w Sofii: www.bse-sofia.bg, na witrynie 
internetowej spółki Eurohold Bułgaria: www.eurohold.bg, gdzie są one ujawnione przez 
Eurohold Bułgaria S.A. jako Emitent akcji dopuszczonych do obrotu na GPW w Sofii pod 
kodem giełdowym 4EH.  
Emitent zawarł umowę z agencją finansowo prasową X3news na przedmiot regularnego 
ujawniania i ogłaszania informacji finansowych i innych Spółki.  
Emitent dostarcza informacji tak samo za pośrednictwem ESPI Sistem – POLSKA.  
W sprawozdaniach audytorów zawartych w zbadanym rocznym skonsolidowanym 
Sprawozdaniu finansowym spółki Eurohold Bułgaria S.A. na rok 2013, 2014 i 2015, przez 
audytorów Spółki wyrażono następujące opinie:  
Opinia z badania Sprawozdania finansowego za 2013 rok  
Opinia:  
Wg naszej opinii sprawozdanie finansowe w ujęciu skonsolidowanym przedstawia rzetelnie i 
prawdziwie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej spółki Eurohold 
Bułgaria S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, jej wyników finansowych oraz przepływów 
pieniężnych Spółki za rok obrotowy kończący się ww. dnia zgodnie z zatwierdzonymi przez 
UE Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  
Zwrócić uwagę: 
Zarząd postanowił przedstawić skutki przekształcenia spółek pod wspólną kontrolą do dnia 
30.06.2009 roku jako wartość spółki (Nota 35 - Wartość spółki). W przeważającej części ww. 
reputacja jest związana z działaniami gospodarczymi w obszarze „Asekuracja i 
ubezpieczenia zdrowotne” poprzez spółkę Euroins Insurance Group Jednoos. S.A.. 
Spółki w obszarze ubezpieczeń (ZA Euroins S.A., Euroins Rumunia i Euroins Ubezpieczenia 
Skopje) zastosowują technik aktuarialnych, które są zgodne z różnymi wymogami 
regulacyjnymi we wszystkich trzech krajach. Prowadzi to do różnych założeń przy ustalaniu 
rezerw na przyszłe płatności. W wyniku tych założeń mogą wystąpić zmiany w kolejnych 
okresach sprawozdawczych. “ 
 
Opinia z badania Sprawozdania finansowego za 2014 rok  
Podstawa dla opinii orzecznika:  
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku rezerwy brutto na 
nadchodzące płatności w obszarze „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” poprzez grupę 
Euroins Insurance Group S.A. wyniosły 193,567 tys. lewów i 145,710 tys. lewów (nota 42). 
Ponieważ analiza retrospektywna wskazuje możliwość zabrakowania rezerw, nie byliśmy w 
stanie przekonać się w jakim stopniu przydzielone z segmentu „Asekuracja i ubezpieczenia 
zdrowotne” poprzez grupę Euroins Insurance Group S.A. rezerwy na niewypłacone 
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odszkodowania i świadczenia są wiarygodnie oszacowane na dzień 31 grudnia 2014 roku i 
na dzień 31 grudnia 2013 roku. 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku udział reasekuratorów w 
rezerwach ubezpieczeniowych w obszarze „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” poprzez 
grupę Euroins Insurance Group S.A. wyniosły odpowiednio 145,721 tys. lewów (nota 24). Na 
dzień 31 grudnia 2014 roku obszar „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” poprzez grupę 
Euroins Insurance Group S.A. jest stroną istotnych biernych umów reasekuracji netto za 
ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Zieloną kartę, dla których na dzień 31 grudnia 
2014 roku zaksięgowany i ujawniony wynik powinien być neutralny. W związku z 
powyższym, nie byliśmy w stanie określić tego, w jakim stopniu udział reasekuratorów w 
rezerwach ubezpieczeniowych na 31 grudnia 2014 roku został obliczony w wiarygodny 
sposób. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 obszar „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” 
przez grupę Euroins Insurance Group S.A. zaksięgowano należności i inne aktywa o łącznej 
wartości 39,345 tys. lewów (Nota 22 i Nota 23), dla których istnieją przesłanki wskazujące na 
straty z tytułu utraty wartości. Nam nie przekazano analizy ściągalności tych należności oraz 
aktywów, dlatego nie byliśmy w stanie potwierdzić, w jakim stopniu te należności i aktywa 
zostały ocenione i prezentowane w wiarygodny sposób w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. 
Opinia orzecznika:  
Naszym zdaniem, za wyjątkiem ewentualnych skutków uwag wymienionych w paragrafie 
„Podstawa dla opinii orzecznika”, sprawozdanie finansowe w ujęciu skonsolidowanym 
przedstawia rzetelnie i prawdziwie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej 
spółki Eurohold Bułgaria S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, jej wyników finansowych oraz 
przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy kończący się ww. dnia zgodnie z 
zatwierdzonymi przez UE Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  
Zwrócić uwagę: 
Zwracamy uwagę na fakt, iż wysokość kapitału własnego grupy Euroins Insurance Group 
S.A. jest mniejszy od kapitału zakładowego.  Zgodnie z wymogami ustawy - Kodeks 
handlowy, należy podjąć kroki w celu przezwyciężenia zaburzenia stosunku kapitału 
własnego i kapitału zakładowego. Jak ujawniono w Nocie 46 do załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w roku 2014 i 2015 zostały przeprowadzone 
procedury podwyższenia kapitału spółki Euroins Insurance Group S.A. w celu 
ustabilizowania sytuacji finansowej grupy Euroins Insurance Group Jednoos. S.A. 
Zarząd postanowił przedstawić skutki przekształcenia spółek pod wspólną kontrolą do dnia 
30.06.2009 roku jako wartość spółki (Nota 34 - Wartość spółki).  W przeważającej części ww. 
reputacja jest związana z działaniami gospodarczymi w obszarze „Asekuracja i 
ubezpieczenia zdrowotne” poprzez spółkę Euroins Insurance Group S.A. 
Nasza opinia nie jest kompetentna w tych sprawach.“ 
 
  
Opinia z audytu sprawozdania finansowego za 2015 rok  
Opinia:  
Wg naszej opinii sprawozdanie finansowe w ujęciu skonsolidowanym przedstawia rzetelnie i 
prawdziwie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej spółki Eurohold 
Bułgaria S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku, jej wyników finansowych oraz przepływów 
pieniężnych Spółki za rok obrotowy kończący się ww. dnia zgodnie z zatwierdzonymi przez 
UE Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  
Zwrócić uwagę: 
Wysokość kapitałów własnych wynosi mniej niż wysokość zarejestrowanego kapitału. Spółka 
z obszaru „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” jest w toku wdrożenia nałożonego przez 
regulatora planu poprawy sytuacji finansowej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spółka jest w 
stanie naruszenia regulacyjnych wskaźników finansowych; plan finansowy przewiduje, że 
dopuszczone naruszenie zostanie usunięte nie później niż 20 listopada 2016 roku za 
pośrednictwem różnych środków finansowych i operacyjnych, w tym podwyższenia kapitału 
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Spółki. Kontynuacja działalności Spółki w obszarze „Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” 
zależy od realizacji ww. planu finansowego. 
Jak ujawniono w Nocie 2.10.1 „Działalność ubezpieczeniowa”, Grupa zmieniła swoją politykę 
rachunkowości w zakresie obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w umowach 
ubezpieczenia, biorąc za podstawę określone założenia i szacunki księgowych.  W skutku 
zmiany dokonano przekształcenia danych porównawczych, co przedstawiono w Nocie Nr. 24 
„Pozostałe należności” i w Nocie 46 „Przekwalifikowanie, efekt korekcji błędów i zmian w 
polityce rachunkowości”. Grupa przyznaje udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-
ubezpieczeniowych jako aktywa i odpowiednio zmiany udziału reasekuratorów w rezerwach 
techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów; zobowiązania 
wobec reasekuratorów w ramach tych umów zaksięgowano w późniejszych okresach 
działania tych umów.  Ze względu na krótki okres sprawdzalności rzeczywistych przejawień 
dokonanych orzeczeń istnieje niepewność o ile rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 
dokonanych szacunków. 
Jak ujawniono w Nocie 21 „Depozyty” oraz w Nocie 46 „Reklasyfikacje, efekt korekty błędów 
i zmiany zasad rachunkowości”, Grupa przekwalifikowała aktywa finansowe obszaru 
„Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne” jako lokaty. 
Zarząd postanowił przedstawić skutki przekształcenia spółek pod wspólną kontrolą do dnia 
30.06.2009 roku jako wartość spółki (Nota 34 - Wartość spółki).  W przeważającej części 
wartość spółki zostaje związana z działaniami biznesowymi jednostek gospodarczych w 
obszarze “Asekuracja i ubezpieczenia zdrowotne”. Jak ujawniono w Nocie 46 
„Reklasyfikacje, efekt korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości”, po dokonaniu korekty 
możliwie jest, że wartość godziwa dodatniej wartości spółki będzie się w istotny sposób 
różniła od wartości bilansowej wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Nasza opinia w zakresie ww. spraw nie zmieniła się.“ 
 

XX.2  ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE  

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30. 09. 2015 roku i na dzień 
30.09.2016 roku stanowią integralną część niniejszego Prospektu; są one niezbadane i 
obejmują:   

 Bilans księgowy;  
 Zestawienie dochodów i wydatków;  
 Zestawienie zmian w kapitale własnym;  
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych;  
 Uwagi do sprawozdań finansowych;  
 Zasady rachunkowości;  

Śródroczne sprawozdania finansowe nie są zbadane.  
Śródroczne sprawozdania finansowe są dostępne dla inwestorów w powyższych 
lokalizacjach.  

XX.3 INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA  

Spółka nie podała informacji finansowych pro forma i takie nie zostały zawarte w niniejszym 
Prospekcie.  

XX.4 POLITYKA DYWIDENDY  

Polityka spółki dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z wymogami obowiązujących 
przepisów prawa w kraju oraz ze Statutem spółki Eurohold Bułgaria S.A., który nie zawiera 
żadnych ograniczeń dotyczących podziału dywidendy w odniesieniu do któregokolwiek z 
akcjonariuszy Spółki. 
W okresie objętym retrospektywnymi informacjami finansowymi Spółka wypłacała 
dywidendy, jak następująco:  

http://www.eurohold.bgg/


DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 106 

 W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Eurohold Bulgaria 
S.A., które odbyło się dnia 30.06.2015 roku w kwestii podziału dywidendy, Walne 
Zgromadzenie uchwaliło decyzję o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 582 714 
lewów. Dywidenda brutto na jedną akcję wynosi 0.0046 lewów.  Dywidenda netto na 
jedną akcję wynosi 0.0044 lewów.   

 W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Eurohold Bulgaria 
S.A., które odbyło się dnia 30.06.2016 roku w kwestii podziału dywidendy, Walne 
Zgromadzenie uchwaliło decyzję o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 365 680 
lewów. Dywidenda brutto na jedną akcję wynosi 0.00287 lewów.  Dywidenda netto na 
jedną akcję wynosi 0.002727 lewów.   

 
 

Postępowania sądowe i arbitrażowe  
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy Eurohold Bułgaria S.A. tak samo jak pozostałe 
spółki Grupy nie była i nie jest stroną w toku postępowania sądowego, administracyjnego ani 
arbitrażowego, jakie ma lub mogłoby mieć istotny wpływ na sytuację finansową i na 
rentowność Spółki; nikomu w składzie Grupy nie jest wiadomy fakt istnienia ryzyka 
wystąpienia takiego postępowania.  
Brak żadnej decyzji lub wniosku o rozwiązanie i ogłoszenie stanu niewypłacalności Emitenta.  

XX.5 ISTOTNE ZMIANY ZAISTNIAŁE PO DACIE OSTATNIEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Po dniu ostatniego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30. 09. 2016 roku i 
do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu nie wystąpiło znaczących zmian w sytuacji 
finansowej lub kondycji gospodarczej Emitenta. 

 

XXI.  INFORMACJE DODATKOWE  

XXI.1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

Początkowy kapitał zarejestrowany spółki Eurohold Bułgaria S.A. w dniu założenia Spółki, 
tzn. w dniu 12.12.2006 roku, wynosił 50,002 586 lewów podzielonych na 50,002 586 sztuk 
zwykłych imiennych akcji zdematerializowanych, z prawem jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda, uprawnionych do otrzymania dywidendy oraz udziału 
likwidacyjnego, o wartości nominalnej 1 lew każda.  Kapitał spółki utworzono w wyniku 
procedury połączenia bez przeprowadzenia likwidacji dwóch spółek, a mianowicie spółki 
Eurohold S.A. i spółki Starcom Holding S.A..  Wysokość kapitału została określona w 
Umowie połączenia zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obydwu 
łączących się spółek.  
W okresie od maja do czerwca 2007 roku przez spółkę Eurohold Bułgaria S.A. została 
przeprowadzona udana subskrypcja w celu podwyższenia kapitału poprzez emitowanie 
nowych 12,500 646 akcji o wartości nominalnej 1,00 lew każda przy cenie emisyjnej 3.35 
lewów każda. W ramach tej subskrypcji wydano 50,002,586 szt. praw, z których każde daje 
prawo do kupna 0.25 nowej akcji. Łączna kwota subskrybowanych i opłaconych akcji 
wyniosła 12,495,050 sztuk, czyli 99,96% oferowanej kwoty. Po opisanym wyżej 
podwyższeniu kapitał spółki osiągnął wysokości 62,497,636 lewów, podzielonych na 
62,497,636 zwykłych zdematerializowanych akcji imiennych, z prawem głosowania, z 
prawem do otrzymania dywidendy i udziału w likwidacji, o wartości nominalnej 1,00 lew 
każda.  
W okresie marzec - maj 2011 roku przez spółkę Eurohold Bułgaria S.A. została 
przeprowadzona udana subskrypcja w celu podwyższenia kapitału poprzez emitowanie 
nowych 46,146,076 akcji o wartości nominalnej 1,00 lew każda przy cenie emisyjnej 1 lew 
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każda. Spółka wyemitowała 62,497,636 praw przy stosunku liczby uprawnień do liczby 
nowych akcji 1/1. Zapisano 46,146,076 sztuk akcji, czyli 73,84% kwoty oferowanej do 
subskrypcji.  Po opisanym wyżej podwyższeniu kapitał spółki osiągnął wysokości 
108,643,712 lewów, podzielonych na 108,643,712 zwykłych zdematerializowanych akcji 
imiennych, z prawem głosowania, z prawem do otrzymania dywidendy i udziału w likwidacji, 
o wartości nominalnej 1,00 lew każda.  
Uchwałą z dnia 27.07.2011 r. Zarząd spółki Eurohold Bułgaria S.A. podjął decyzję w sprawie 
dalszego podwyższenia kapitału spółki Eurohold Bułgaria S.A. Spółka wyemitowała 
36,214,570 sztuk przy stosunku liczby uprawnień do liczby nowych akcji 3/1. Zapisano 
18,701,288 sztuk akcji, czyli 51,64% oferowanych do subskrypcji praw.  Całkowity kapitał 
spółki wzrósł z 108,643,712 do 127,345,000 lewów.  Nowa emisja została zarejestrowana w 
Rejestrze Handlowym w dniu 30 listopada 2011 roku i 4 stycznia 2012 roku została ona 
wprowadzona do obrotu na BGPW w Sofii. Rozpoczęto działania w celu dopuszczenie do 
obrotu emisji z ostatniego podwyższenia kapitału Spółki tak samo na GPW w Warszawie, 
gdzie akcje Spółki notowano od dnia 15 grudnia 2011 roku w wyniku zrealizowania 
dwukrotnego dokonania pierwszej oferty publicznej.  
Wszystkie akcje Spółki są tej samej klasy, w pełni opłacone. Cały kapitał Spółki wypłacono 
środkami pieniężnymi. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są w obiegu. 
Akcje Emitenta są notowane do obrotu na Nieoficjalnym rynku spółki Giełda Papierów 
Wartościowych w Sofii S.A. pod kodem giełdowym 4EH.  
Akcje Emitenta są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - Polska 
(Warsaw Stock Exchage, WSE) pod kodem giełdowym EHG. 
Emitent nie nabywał i odpowiednio nie posiada własnych akcji.  
Spółka nie emitowała żadnych akcji niebędących kapitałem Spółki. Wszystkie akcje 
wyemitowane przez Eurohold Bułgaria S.A. zapewniają swoim posiadaczom prawo na głos 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Kapitał Spółki nie podlegał wzrostowi przez wkłady rzeczowe. 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie ma w toku innej procedury podwyższenia 
kapitału Emitenta. 
Żadne działania nie zostały podjęte przez Emitenta w związku z emisją warrantów, 
zamiennych oraz wymiennych papierów wartościowych lub praw. 
Brak osób posiadających opcji na kapitale Emitenta lub na kapitale innych spółek 
wchodzących w skład Grupy Eurohold Bulgaria S.A., tak samo brak osób, wobec których 
podjęto zobowiązania warunkowego lub bezwarunkowego wydania na ich korzyść 
podobnych opcji.  

XXI.2 UMOWA I STATUT SPÓŁKI  

Eurohold Bulgaria S.A. jest spółką publiczną, więc jej Statut zgodny jest z przepisami Prawa 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz aktów wykonawczych do niego. 
Poniższe informacje dotyczące Statutu Emitenta również są zgodne z aktualnym prawem 
bułgarskim.  
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Statutu Spółki przedmiot działalności spółki Eurohold Bułgaria S.A. 
obejmuje: nabywanie, zarządzanie, ocena i sprzedaż udziałów w bułgarskich i zagranicznych 
przedsiębiorstwach, nabywanie, zarządzanie i sprzedaż obligacji, nabywanie, ocena i 
sprzedaż patentów, cesji licencji na korzystanie z patentów spółki, w których spółka 
uczestniczy, finansowanie przedsiębiorstw w których spółka uczestniczy.  
 
Organami zarządzania Spółki są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada nadzorcza i 
Zarząd (art. 19 Statutu).   
 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządzania Spółki i składa się ze 
wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.  W kompetencjach Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) wchodzą kluczowe decyzje biznesowe w zakresie 
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działalności holdingu, takie jak: podejmowanie decyzji w sprawie zmiany i uzupełnienia 
Statutu; transformacja i rozwiązanie Spółki; podwyższenie lub obniżenie kapitału 
zakładowego; wybór członków Rady Nadzorczej i inne. 
Tryb i warunki do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalono, jak następująco:  
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się do 
sesji zwyczajnej przez Zarząd Spółki 1 (jeden) raz w roku, przed końcem pierwszej połowy 
roku po zakończeniu roku finansowego. Zarząd i Rada nadzorcza mogą zażądać zwołania 
ZWZA do nadzwyczajnej sesji: według własnego uznania; gdy straty Spółki przekraczają 1/4 
(jedną czwartą) kapitału oraz w innych przypadkach ustawowych. 
Zgodnie z tym samym artykułem Statutu i zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy - Kodeks 
handlowy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane na wniosek 
akcjonariuszy, którzy dłużej niż trzy miesiące posiadają akcje i reprezentują, co najmniej, 5 
procentów kapitału zakładowego Emitenta. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy w terminie jednego miesiąca po złożeniu wniosku na ten temat lub Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odbędzie się w ciągu trzech miesięcy od złożenia takiego 
wniosku, Sąd Okręgowy zwołuje WZA lub upoważnia akcjonariuszy, którzy wystąpili z takim 
wnioskiem, lub ich przedstawicieli, do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia.  
Zgodnie z art. 118 ust. 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi osoby 
posiadające łącznie lub oddzielnie, co najmniej, 5 procentów kapitału zakładowego Emitenta 
(niezależnie od czasu trwania faktu posiadania akcji oraz bez uprzedniego złożenia wniosku 
do Rady dyrektorskiej Spółki), mają prawo zwrócić się do Sądu Okręgowego o zwołanie 
Walnego zgromadzenia lub z wnioskiem o upoważnienie swojego przedstawiciela do 
zwołania Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia zaproponowanego przez nich porządku 
obrad, a sąd musi niezwłocznie zdecydować na żądanie.   
Akcjonariusze posiadający razem lub oddzielnie, co najmniej, 5 procentów kapitału 
zakładowego Emitenta, mogą żądać umieszczenia dodatkowych punktów i proponować 
decyzje, co do kwestii zawartych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - na podstawie 
art. 223а Prawa Handlowego.  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w drodze zawiadomienia opublikowanego w 
Rejestrze Handlowym na warunkach przewidzianych w art. 22 i 23 Statutu Emitenta.  . 
Spółka jest zobowiązana wpisać zawiadomienie do Rejestru Handlowego i ujawnić je na 
warunkach i w trybie art. 100t ust. 1 i 3 Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, co najmniej, 30 dni przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.  
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wymagania 
dotyczące kworum do odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
większość wymagana do podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, organy 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, udokumentowanie posiedzeń Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy wyszczególniono w art. 21 po 32 Statutu Emitenta.   
Postanowienia Statutu Emitenta dotyczące Zarząd i Radę Nadzorczą wyszczególniono 
poniżej w p. XXІ.3 niniejszego dokumentu. 
Wszystkie akcje Spółki są tej samej klasy, czyli zwykłe, zdematerializowane akcje imienne.  
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) lew. Każda akcja daje posiadaczu prawo 
do jednego (1) głosu na WZA; prawo do dywidendy (część zysków Spółki) oraz do udziału w 
likwidacji Spółki.  Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 3 Statutu Spółki, każdy akcjonariusz 
posiada priorytetowe prawo do nabycia nowych akcji emitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału; do zapoznania się z materiałami w formie pisemnej związanymi z porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia; upoważnić inną osobę do wykonywania swoich praw w stosunku do 
Spółki; być wybierany do organów Spółki i do wykonywania wszelkich innych praw 
przyznanych mu przez prawo bułgarskie. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Statutu Spółki, dywidendy podziela się i wypłaca corocznie tylko pod 
następującymi warunkami: wygaśnięcie kolejnego roku obrotowego; obecność zysku Spółki 
za rok; saldo zysków po dokonaniu przydziału niezbędnych środków dla Funduszu Rezerw 
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oraz innych funduszy przeznaczonych dla przewidzianych przez prawo celów; uchwały 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odpowiednio częściowego podziału 
zysku, i w szczególności w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalania rozmiaru dywidendy.  
Dywidendy wypłaca się akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich 
udziałów.  Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane do rejestrów spółki 
Centralny Depozytariusz S.A. jako akcjonariusze w terminie 14 dni po dniu, w którym odbyło 
się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono roczne 
sprawozdanie finansowe wraz z podjęciem decyzji o podziale zysku.  Spółka zobowiązana 
jest do zapewnienia zapłaty w terminie zgodnie z zatwierdzonym głosowaniem na Walnym 
Zgromadzeniu dywidendy, nie później niż 3 miesięcy po dniu, w którym odbyło się 
posiedzenie WZ.  Koszt wypłaty dywidendy ponosi Spółka. 
Statut Emitenta nie przewiduje innych niż wymagane przez prawo działań niezbędnych do 
zmiany praw posiadaczy akcji. 
Obrót akcjami spółki i przelewów akcji przeprowadza się zgodnie z przepisami Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych związanych z tę ustawą; 
zgodnie z regulaminem Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych - Sofia S.A. oraz z 
regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A.; Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń 
dotyczących swobodnej zbywalności udziałów.  Emitowanie i zbycie akcji Emitenta, jako 
zdematerializowane papiery wartościowe, staje się skuteczne od momentu wpisaniu tych 
ostatnich w rejestrach Centralnego Depozytariusza S.A..  
Statut Spółki nie zawiera postanowień, które by ustanawiały próg własności, powyżej którego 
posiadanie akcji musi być ujawniana, ani przepisów, które mogłyby doprowadzić do 
opóźnienia, odroczenia lub uniemożliwienia zmiany w zakresie kontroli Emitenta. 
Obowiązek ujawniania udziałów wynika z przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi.  Zgodnie z Prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi każdy 
akcjonariusz, który nabywa lub przenosi bezpośrednio i/lub w trybie art. 146 Prawa o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, ponosi obowiązek zawiadomienia KNF, Spółkę publiczną oraz rynek regulowany w 
przypadkach, gdy:  w wyniku nabycia lub przeniesienia prawa głosu posiadane przez niego 
prawo głosu osiągnie, przekroczy lub spadnie poniżej 5 procentów lub wielokrotnej 5 
procentów głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; posiadane przez niego prawo głosu 
osiągnie, przekroczy lub spadnie poniżej progów podanych w treści p. 1 w wyniku zdarzeń, 
które prowadzą do zmian w ogólnej liczbie głosów na podstawie informacji ujawnionych 
zgodnie z art. 112e i następnych Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Warunki, tryb i termin ujawnienia udziałów regulowane są przepisami art. 145 i następnych 
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
 

XXI.3 ZARZĄD I RADA NADZORCZA  

Przepisy odnoszące się do Rady nadzorczej (art. 33-42 Statutu): 

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Spółki. On nie może 
uczestniczyć w zarządzaniu Spółką. Członków Rady nadzorczej wybiera się przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 5 (pięciu) lat. Pierwsza Rada nadzorcza wybiera się 
na okres 3 (trzech) lat.  Członkowie Rady nadzorczej mogą być wybierani ponownie bez 
ograniczeń.  
Rada nadzorcza składa się z trzech (3) do siedmiu (7) osób - aktywnych osób fizycznych lub 
podmiotów prawnych. W tym ostatnim przypadku do wykonywania swoich obowiązków 
podmiot prawny wyznacza przedstawiciela.  To nie może być członek Rady nadzorczej, 
osoba na mocy art. 234 ust. 2 ustawy – Kodeks handlowy ani na mocy art. 116а ust. 1 
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Członkowie Zarządu muszą spełniać następujące dodatkowe kryteria: nie byli oni skazani za 
przestępstwo z premedytacją o charakterze ogólnym; nie znajdowali się w stanie upadłości 
ani nie są obecnie w toku postępowania upadłościowego jako Przedsiębiorca Indywidualny 
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oraz nie są pozbawieni prawa do zajmowania stanowiska związanego z odpowiedzialnością 
materialną. 
Przynajmniej jedna trzecia członków Rady nadzorczej powinno być osoby niezależne w 
rozumieniu art. 116а ust. 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady nadzorczej, a 
także inne kwestie własności w związku z jej działalnością. 
Członkowie Rady nadzorczej mają równe prawa i obowiązki niezależnie od wewnętrznego 
podziału funkcji między członków Zarządu.  Przewodniczący Rady nadzorczej organizuje 
pracę Rady zgodnie z wymogami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej zastępuje 
Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków tego ostatniego, gdy Przewodniczący jest 
trwale niezdolny do wykonywania swoich obowiązków. 
Rada nadzorcza ma prawo dostępu do wszystkich informacji i dokumentacji związanej z 
zarządzaniem spółką. 
Członkowie Rady nadzorczej zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z 
należytą starannością, w sposób uzasadniono traktowany jako najlepszy dla wszystkich 
akcjonariuszy Spółki, przy użyciu tylko takich informacji, które są uzasadniono traktowane 
jako prawdziwe i kompletne; wykazywać lojalność wobec Spółki preferując interes spółki 
przed swoim własnym interesem i uniknąć bezpośrednich lub pośrednich konfliktów 
pomiędzy swoimi własnymi interesami i interesami Spółki oraz, jeżeli takie konflikty zaistnieją 
- natychmiast i w pełni ujawniać na piśmie podobne fakty, zawiadamiając właściwy organ 
oraz nie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru ani nie 
wpływać na innych członków Rady dyrektorskiej w podejmowaniu decyzji w przypadkach 
tego charakteru; nie ujawniać niepublicznych informacji o Spółce po tym jak przestaną być 
członkami Rady nadzorczej - do publicznego ujawnienia odpowiednich okoliczności przez 
Spółkę. 
Członkowie Rady nadzorczej ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
Spółce z winy.  Jeśli okaże się, że żaden z członków Rady nie jest winien za uczynione 
szkody, zostaje on zwolniony z odpowiedzialności.  Walne Zgromadzenie może udzielić 
członkowi Rady nadzorczej absolutorium na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia – pod warunkiem przedstawienia badanego rocznego sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok oraz śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 
początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Członkowie Rady nadzorczej dają na okres swojego zarządzania gwarancję w bułgarskich 
lewach w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale nie mniej niż trzy (3) 
swoje miesięczne wynagrodzenia brutto.  Gwarancję wpłaca się na konto bankowe w kraju. 
Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustaliło wysokości tej gwarancji, to dla 
każdego z nich ona wynosi 3 (trzy) jego miesięczne wynagrodzenia brutto.  Zabezpieczenie 
zostanie zwrócone niezwłocznie, gdy osoba zostanie zwolniona z odpowiedzialności za 
okres jej udziału w Radzie. 
Rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków Rady dyrektorskiej; ustala zasady 
wynagradzania członków Zarządu Spółki; sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Spółki, 
zgodnie z wymogami wymaga i przesłuchuje informacje i raporty na temat wszelkich kwestii 
mających wpływ na działalność Spółki; przeprowadza niezbędnych badań w celu 
wypełnienia swoich obowiązków; zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki; zwołuje Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy; akceptuje zasady własnej pracy; wykonuje inne zadania, 
określone przepisami prawa, niniejszym Statutem i decyzjami Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.  Rada nadzorcza może korzystać z pomocy ekspertów w celu lepszego 
wykonywania swoich obowiązków. 
Rada nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego co najmniej raz na trzy (3) 
miesiące.  Zgromadzenie jest zwoływane w drodze pisemnego zawiadomienia do członków 
Rady Nadzorczej, w którym należy ukazać: miejsce, datę i godzinę spotkania; porządek 
obrad kwestii proponowanych do dyskusji oraz projekty decyzji zaproponowanych przez 
osobę, która konkretne posiedzenie zwołała.  Zawiadomienie wysyła się co najmniej jeden 
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(1) dzień przed dniem posiedzenia, chyba że Rada nadzorcza ustaliła inne terminy 
powiadomień.  W przeciwnym razie, posiedzenie nie odbywa się.  Zawiadomienia wysyła się 
na adresy wskazane przez członków Zarządu.  Fakt otrzymania zawiadomienia potwierdza 
się wysyłaniem zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innym 
odpowiednim sposobem, poświadczającym fakt otrzymania.  Jeżeli członkowie Rady 
nadzorczej wyrażą zgodę, posiedzenie może się odbyć nawet w przypadku 
nieprzestrzegania powyższych formalności.  W tym przypadku zgoda członków musi być 
odzwierciedlona w protokole z posiedzenia.  Jeżeli podczas posiedzenia Rady nadzorczej 
ustalono datę, miejsce, godzinę i porządek obrad kolejnego posiedzenia, uważa się, ze 
uczestnicy są prawidłowo powiadomieni.  Każdy członek Rady nadzorczej może żądać na 
piśmie o zwołanie przez Przewodniczącego posiedzenia w celu omówienia konkretnych 
problemów.  Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie 3 
(trzech) dni od daty złożenia wniosku.  Jeśli Przewodniczący tego nie zrobi, posiedzenie 
może być zwołane przez każdego członka Rady nadzorczej. 
Rada nadzorcza może podejmować decyzje, jeśli obecni są więcej niż połowa jej członków - 
osobiście lub reprezentowani przez innego członka Rady.  Każdy obecny na posiedzeniu 
członek może reprezentować tylko jednego nieobecnego członka.  Reprezentacja 
wykonywana jest po sporządzeniu pisemnego pełnomocnictwa.  Na podstawie decyzji Rady 
nadzorczej na jej posiedzeniach mogą brać udział osoby, które nie są jej członkami.  
Rada nadzorcza podejmuje swoje decyzje większością głosów wszystkich członków, chyba 
że niniejszy Statut lub bezwzględny instrument prawny stwierdził inny rodzaj większości.  
Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do 1 (jednego) głosu.  Głosowanie jest jawne, 
chyba że ustawodawstwo, niniejszy Statut lub decyzja Rady nadzorczej nie stanowią inaczej.  
Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie zaocznym na podstawie własnej 
uchwały na ten temat.  W tym przypadku decyzja przyznaje się za uchwalona, jeżeli wszyscy 
członkowie Rady wyrazili pisemną zgodę z uchwałą.  Rada nadzorcza uchwala Regulamin 
swojej pracy, w którym Regulaminie uregulowane są kwestie zwoływania Rady, tryb 
prowadzenia obrad, podjęcie decyzji, procedury określania i oceny kwestii porządku obrad, 
procedury związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń, tak samo archiwów, i inne 
kwestie istotne w związku z działaniem Rady. 
Dla każdego posiedzenia Rady nadzorczej sporządza się protokół ze wskazaniem czasu i 
miejsca, w którym odbyło się posiedzenie; porządek obrad; imiona obecnych członków Rady 
nadzorczej, członków reprezentowanych i ich przedstawicieli; obecność osób, które nie są 
członkami Rady nadzorczej; złożone wnioski; głosowanie i wyniki z głosowania; złożone 
sprzeciwy.  Do Protokołu załącza się wszystkie dokumenty związane z odbyciem 
posiedzenia Rady nadzorczej.  Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych 
członków Rady nadzorczej, odpowiednio przez przedstawicieli członków Rady nadzorczej.  
Każdy członek Rady nadzorczej może uzyskać kopię Protokołu.   

Przepisy odnoszące się do Zarządu (art. 43 - 55 Statutu):  

Zarząd prowadzi Spółkę działając pod kontrolą Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej. 
Pobiera decyzje odnośnie wszystkich kwestii związanych z przedmiotem działalności 
przedsiębiorstwa - za wyjątkiem spraw, które na mocy prawa lub postanowieniami 
niniejszego Statutu są przypisane do rozwiązania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy lub przez Radę nadzorczą.  Członków Zarządu wybiera się przez Radę 
nadzorczą na okres 5 (pięciu) lat. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie bez 
ograniczeń. 
Zarząd składa się z trzech (3) do dziewięciu (9) osób - aktywnych osób fizycznych lub 
podmiotów prawnych. W tym ostatnim przypadku do wykonywania swoich obowiązków 
podmiot prawny wyznacza przedstawiciela, z którym wspólnie ponosi odpowiedzialność za 
działanie tego ostatniego.  To nie może być członek Zarządu, osoba na podstawie art. 234 
ust. 2 ustawy – Kodeks handlowy ani na mocy art. 116а ust. 1 Prawa o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. Członkowie Zarządu muszą spełniać następujące dodatkowe 
kryteria: posiadają wystarczające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zarządzaniu 
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działalnością Spółki; nie byli skazani za przestępstwo z premedytacją o charakterze 
ogólnym; nie byli członkami organu zarządu Spółki, organu kontroli Spółki ani nie byli 
wspólnikami o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, w odniesieniu do której toczy się 
postępowanie upadłościowe lub która została rozwiązana z powodu upadłości w ciągu 
ostatnich dwóch lat poprzedzających datę decyzji o ogłoszeniu upadłości - jeśli pozostali 
niezaspokojeni wierzyciele; nie ogłaszano ich upadłości ani nie znajdują się w toku 
postępowania upadłościowego jako Przedsiębiorca Indywidualny; nie pozbawiono ich prawa 
do zajmowania stanowiska związanego z odpowiedzialnością materialną. 
Członkowie Zarządu posiadają równe prawa i obowiązki niezależnie od wewnętrznego 
podziału funkcji między członków Zarządu czy wewnętrznego podziału kompetencji 
pomiędzy członków Zarządu oraz zapewnienia prawa do zarządzania i reprezentacji Spółki 
niektórym z nich.  Przewodniczący Zarządu organizuje jego pracę zgodnie z wymogami 
prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Wiceprzewodniczący Zarządu zastępuje Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków 
tego ostatniego, gdy Przewodniczący jest trwale niezdolny do wykonywania swoich 
obowiązków.  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Zarządu, a także inne 
kwestie własności w związku z jej działalnością. 
Członkowie Zarządu zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą 
starannością, w sposób uzasadniono traktowany jako najlepszy dla wszystkich akcjonariuszy 
Spółki, przy użyciu tylko takich informacji, które są uzasadniono traktowane jako prawdziwe i 
kompletne; wykazywać lojalność wobec Spółki preferując interes spółki przed swoim 
własnym interesem i uniknąć bezpośrednich lub pośrednich konfliktów pomiędzy swoimi 
własnymi interesami i interesami Spółki oraz, jeżeli takie konflikty zaistnieją - natychmiast i w 
pełni ujawniać na piśmie podobne fakty, zawiadamiając właściwy organ oraz nie 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru ani nie wpływać na 
innych członków Zarządu w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru; nie 
ujawniać niepublicznych informacji o Spółce po tym jak przestaną być członkami Zarządu - 
do publicznego ujawnienia odpowiednich okoliczności przez Spółkę. 
Zarząd zobowiązany jest do składania sprawozdania z dokonanych kosztów do Rady 
nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo w przypadku 
omówienia jego odpowiedzialności za zarządzanie Spółką. 
Członkowie Zarządu ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Spółce z 
winy.  Jeśli okaże się, że żaden z członków Rady nie jest winien za uczynione szkody, 
zostaje on zwolniony z odpowiedzialności.  Absolutorium udziela Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, corocznie, na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podczas 
przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki; w innych przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa, Statutem albo w decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy może udzielić członkowi Zarządu absolutorium na posiedzeniu 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pod warunkiem przedstawienia badanego rocznego 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz śródrocznego sprawozdania finansowego 
za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Członkowie Zarządu dają na okres swojego zarządzania gwarancję w bułgarskich lewach w 
ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale nie mniej niż trzy (3) swoje 
miesięczne wynagrodzenia brutto.  Gwarancję wpłaca się na konto bankowe w kraju. Jeżeli 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustaliło wysokości tej gwarancji, to dla każdego z 
nich ona wynosi 3 (trzy) jego miesięczne wynagrodzenia brutto.  Zabezpieczenie zostanie 
zwrócone niezwłocznie, gdy osoba zostanie zwolniona z odpowiedzialności za okres jej 
udziału w Zarządzie. 
Zarząd:  

1. organizuje, kieruje i nadzoruje działalność Spółki i zapewnia bezpieczeństwo jej 
majątku; 
2. kieruje Spółką i reprezentuje Spółkę;  
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3. za pośrednictwem swoich członków wykonawczych podpisuje umowy z 
pracownikami Spółki, zmienia i rozwiązuje stosunki prawne z nimi, nakłada na nich 
sankcje dyscyplinarne za popełnione naruszenia, zachęca ich do osiągnięcia lepszych 
wyników, posiada prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych 
przez Spółkę; 
4. na pierwszy wniosek Rady nadzorczej składa sprawozdanie za okres od 
poprzedniego złożonego raportu do dnia, w którym odbywa się posiedzenie, ale nie 
rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące;  
5. załatwia relacje między Spółką a Skarbem państwowym bądź gminnym;  
6. dokonuje kontroli kosztów i przychodów Spółki;  
7. wykonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania Spółki w zakresie prawa, Statutu oraz decyzji Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy;  
8. zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustala porządek 
obrad posiedzeń, pilnuje zgodności z wymogami prawnymi w zakresie zwołania 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;  
9. składa koniecznych ujawnień i publikacji w związku z działalnością Spółki do 
odpowiednich organów rządowych i w mediach;  
10. składa do Rady Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z 
własnej działalności w ciągu ostatniego roku obrotowego, raport biegłego rewidenta 
(licencjonowanego audytora) oraz propozycje dotyczące podziału zysku;  
11. w przypadkach określonych w Prawie o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi i w innych przepisach prawnych, uprzednio zatwierdza transakcje 
Spółki dokonywanych z udziałem osób zainteresowanych poza tymi, które powinny być 
zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę nadzorczą; 
12. z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Prawie o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi i w innych przepisach prawnych:  

 uchwala decyzje o zamknięciu lub przeniesieniu zakładów Spółki albo 
istotnych ich części, o nabywaniu i wywłaszczanie udziałów w innych 
spółkach, o finansowaniu spółek, w których uczestniczy;  

 podejmuje decyzje w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych Spółki oraz 
majątkowych praw własności nad nimi, wykorzystania kredytów, udzielania 
zabezpieczenia i gwarancji oraz gwarantowania poręczenia, zawarcia umów, 
udziału w targach i konkursach;  

 decyduje o zaciągnięciu pożyczki na hipotekę albo pod zastaw majątku spółki;  
13. podejmuje decyzje dotyczące otwierania lub zamykania oddziałów;  
14. uchwala wewnątrzustrojowe i inne decyzje;  
15. decyduje o zaciągnięciu pożyczki na hipotekę albo pod zastaw majątku spółki;  
16. przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy programów i planów rozwoju spółki;  
17. wykonuje inne zadania określone przepisami prawa, niniejszego Statutu i decyzji 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

Zgodnie z art. 13 ust. 5 Statutu Spółki Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do podjęcia 
decyzji o podwyższeniu kapitału do kwoty 400 mil lewów przez okres pięciu (5) lat od daty 
rejestracji w Rejestrze Handlowym zmiany Statutu uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy dnia 30.06.2011 roku, z zastrzeżeniem postanowień art. 194 ust. 1 i ust. 2, art. 
196 ust. 1 i ust. 2 Kodeksu handlowego oraz postanowień Prawa o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. 
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
członka Zarządu, co najmniej raz w miesiącu.  Zwołanie ogłasza się poprzez pisemne 
zawiadomienie członków Zarządu z podaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia 
posiedzenia; porządku obrad, kwestii proponowanych do dyskusji i projektu do decyzji 
zaproponowanego przez osobę, która to posiedzenie zwołała.  Zawiadomienie wysyła się co 
najmniej jeden (1) dzień przed dniem posiedzenia, chyba że Zarząd ustalił inne terminy 
powiadomień.  W przeciwnym razie, posiedzenie nie odbywa się.  Zawiadomienia wysyła się 
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na adresy wskazane przez członków Zarządu.  Fakt otrzymania zawiadomienia potwierdza 
się wysyłaniem zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innym 
odpowiednim sposobem, poświadczającym fakt otrzymania.  Jeżeli członkowie Zarządu 
wyrażą zgodę, posiedzenie może się odbyć nawet w przypadku nieprzestrzegania 
powyższych formalności.  W tym przypadku zgoda członków musi być odzwierciedlona w 
protokole z posiedzenia.  Jeżeli podczas posiedzenia Zarządu ustalono datę, miejsce, 
godzinę i porządek obrad kolejnego posiedzenia, uważa się, ze uczestnicy są prawidłowo 
powiadomieni.  Każdy członek Zarządu może żądać na piśmie o zwołanie przez 
Przewodniczącego posiedzenia w celu omówienia konkretnych problemów.  Przewodniczący 
Zarządu musi zwołać posiedzenie w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania wniosku.  
Jeśli Przewodniczący tego nie zrobi, posiedzenie może być zwołane przez każdego członka 
Zarządu. 
Zarząd może podejmować decyzje, jeśli obecni są więcej niż połowa jej członków - osobiście 
lub reprezentowani przez innego członka Zarządu.  Każdy obecny na posiedzeniu członek 
może reprezentować tylko jednego nieobecnego członka.  Reprezentacja wykonywana jest 
po sporządzeniu pisemnego pełnomocnictwa.  Na podstawie decyzji Zarządu na jej 
posiedzeniach mogą brać udział osoby, które nie są jej członkami. 
Zarząd podejmuje swoje decyzje większością głosów wszystkich członków, chyba że 
niniejszy Statut lub bezwzględny instrument prawny stwierdził inny rodzaj większości.  Każdy 
członek Zarządu ma prawo do 1 (jednego) głosu.  Głosowanie jest jawne, chyba że 
ustawodawstwo, niniejszy Statut lub decyzja Zarządu nie stanowią inaczej.  Członek Zarządu 
nie może głosować osobiście lub poprzez pełnomocnika na omawianiu zagadnień 
związanych z roszczeniem przeciwko niemu albo działań w celu pociągnięcia go do 
odpowiedzialności wobec Spółki. Zarząd może podejmować uchwały w trybie zaocznym na 
podstawie własnej uchwały na ten temat.  W tym przypadku decyzja przyznaje się za 
uchwalona, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili pisemną zgodę z uchwałą.  Zarząd 
uchwala Regulamin swojej pracy, w którym Regulaminie uregulowane są kwestie 
zwoływania Rady, tryb prowadzenia obrad, podjęcie decyzji, procedury określania i oceny 
kwestii porządku obrad, procedury związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń, tak 
samo archiwów, i inne kwestie istotne w związku z jego działaniem. Regulamin pracy 
Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę nadzorczą. 
Dla każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół ze wskazaniem czasu i miejsca 
odbycia posiedzenia; porządek obrad; imiona obecnych członków Zarządu, członków 
reprezentowanych i ich przedstawicieli; obecność osób, które nie są członkami Zarządu; 
złożone wnioski; głosowanie i wyniki z głosowania; złożone sprzeciwy.  Do Protokołu załącza 
się wszystkie dokumenty związane z odbyciem posiedzenia Zarządu.  Protokół powinien być 
podpisany przez wszystkich obecnych członków Zarządu, odpowiednio przez przedstawicieli 
członków Zarządu.  Każdy członek Zarządu może uzyskać kopię Protokołu.   
Zarząd wybiera spośród swoich członków jednego Przewodniczącego.  Przewodniczący 
Zarządu organizuje jego pracę zgodnie z wymogami prawa, niniejszego Statutu i decyzji 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważnia jednego lub kilku swoich członków (członków 
wykonawczych) do reprezentowania Spółki. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym 
czasie.  Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Spółki wpisuje się do Rejestru 
Handlowego i ogłasza się w sposób przewidziany przez prawo.  Za wyjątkiem ograniczeń 
uprawnień reprezentatywnych określonych w obowiązujących aktach prawnych, 
ograniczenia dotyczące uprawnień reprezentatywnych osoby upoważnionych na mocy 
poprzednich ustępów nie stosuje się w odniesieniu do osób trzecich działających w dobrej 
wierze.  Pełnomocnictwo i jego wycofanie ma skutek wobec osób trzecich działających w 
dobrej wierze dopiero po zarejestrowaniu i ogłoszeniu tych osób trzecich w sposób 
przewidziany przez prawo. Decyzją Zarządu, z zastrzeżeniem wszystkich przepisów 
obowiązującego prawa, na kierownictwo Spółki można powołać prokurenta. O ile nie 
zaznaczono inaczej, on zostaje uprawomocniony w objętości określonej w prawie 
handlowym. 
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Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za regularne prowadzenie i przechowywanie 
następujących ksiąg korporacyjnych: Księga protokołów z posiedzeń Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy; Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej; Księga 
protokołów z posiedzeń Zarządu; inne wymagane przez przepisy obowiązującego prawa 
księgi handlowe. 

XXII.  ISTOTNE UMOWY  

W ciągu ostatnich trzech lat oraz na dzień sporządzenia Prospektu ani Emitent ani członek 
jego grupy gospodarczej nie zawierał żadnych istotnych umów, innych niż umowy zawierane 
w ramach zwykłej działalności Emitenta. 
Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego członkowie grupy gospodarczej Emitenta nie 
zawierali umów innych, niż umowy zawierane w ramach ich zwykłej działalności, 
zawierających przepisy dotyczące podjęcia zobowiązań lub praw istotnych dla całej grupy 
Emitenta.  

XXIII .  INFORMACJE NA TEMAT OSÓB TRZECICH, O 
OŚWIADCZENIACH EKSPERTÓW, O OŚWIADCZENIACH NA TEMAT 

JAKIEGO BĄDŹ  ZAANGAŻOWANIA  

Niniejszy dokument nie obejmuje oświadczeń ani/lub raportów przygotowanych przez 
zewnętrznych konsultantów, ekspertów lub audytorów innych niż te osoby, które są 
odpowiedzialni za zawarte w Prospekcie informacje, o których mowa w p. I niniejszego 
dokumentu - „Osoby odpowiedzialne”. 
Dokument rejestracyjny zawiera tylko informacje przekazane przez Emitenta lub zbierane ze 
źródeł publicznych.  
Informacje ściągnięte z witryn internetowych:  

 Komisja Nadzoru Finansowego (Комисия за финансов надзор) – www.fsc.bg; 

 Bulgaria Stock Exchange - Sofia - www.bse-sofia.bg; 
 Bułgarski Bank Narodowy - www.bnb.bg; 
 Krajowy Instytut Statystyczny - www.nsi.bg; 
 Stowarzyszenie producentów samochodów i ich upoważnionych przedstawicieli w 

Bułgarii – www.aap.bg; 
 Rumuńska Krajowa Komisja Papierów Wartościowych (Romanian National Securities 

Commission) – www.cnmvr.ro; 
 Macedonian Securities and Exchange Commission – www.aso.mk 

Kompilatorzy Dokumentu rejestracyjnego własnym podpisem na ostatniej stronie 
potwierdzają, że informacje uzyskane z wyżej wymienionych źródeł publicznych są dokładnie 
powtórzone oraz że w zakresie, w jakim Emitent jest świadomy i może to ocenić na 
podstawie informacji opublikowanych przez ww. osoby trzecie, nie pominięto żadnych 
faktów, jakie mogłyby spowodować efekt nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 
odtworzonych informacji. Niniejszy dokument nie zawiera żadnych wpisów ani/ lub raportów 
przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych.  
 
 

XXIV.  DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI  

 

http://www.eurohold.bgg/
http://www.fsc.bg/
http://www.bse-sofia.bg/
http://www.bnb.bg/
http://www.nsi.bg/
http://www.aap.bg/
http://www.cnmvr.ro/
http://www.aso.mk/


DOKUMENT REJESTRACYJNY  

PROSPEKT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

WWW.EUROHOLD.BG 116 

W okresie ważności oferty INWESTORZY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ORYGINAŁEM 
NINIEJSZEGO DOKUMENTU, z pozostałymi częściami Prospektu emisyjnego, z Umową 
Spółki i Statutem Emitenta, ze wszystkimi pismami, raportami i innymi dokumentami, 
retrospektywnymi informacjami finansowymi, wycenami i sprawozdaniami oraz z innymi 
dokumentami, na które się ww. dokumenty powołują, A TAKŻE MOGĄ UZYSKAĆ 
DODATKOWYCH INFORMACJI O DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM oraz o Prospekcie 
w całości W BIURZE:  

SPÓŁKA PUBLICZNA  

 

EUROHOLD BUŁGARIA S.A.  

Adres: София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 
43, ет. 6 

Tel.: (+359 2) 9651 563 

Faks: (+359 2) 9651 652 

Godziny pracy: 9.30 – 17.00  

Osoba kontaktowa: Gala Georgiewa  

Adres internetowy: www.eurohold.bg 

E-mail: g_georgieva@eurohold.bg 

POŚREDNIK INWESTYCYJNY  

 

EURO-FINANCE S.A. („ЕВРО-ФИНАНС“ АД) 

Adres: София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 
43, ет. 5 

Tel.: (+359 2) 980 5657 

Faks: (+359 2) 981 1496 

Godziny pracy: 9.30 – 17.00  

Osoba kontaktowa: Krasymir Kirow 

Adres internetowy: www.euro-fin.com 

E-mail: contact@euro-fin.com 

 

XXV. INFORMACJE O UCZESTNICTWIE  

Dane na dzień 30.09.2016 roku na temat spółek, w których Eurohold Bułgaria S.A. posiada 
udział o znacznej wartości oraz które spółki mają istotne znaczenie dla biznesu i wyników 
finansowych Emitenta: 

Nazwa  Euroins Insurance Group S.A. 

Siedziba i adres prawny  гр. София,1592 , бул. „Христофор Колумб“ № 43 

Przedmiot działalności  Działalność spółki holdingowej w obszarze ubezpieczeń.  

Wysokość udziału w Procentowy udział Emitenta w kapitał Spółki wynosi 89,36% 
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kapitał Spółki  procenta.  

 

Nazwa  Avto Union S.A. 

Siedziba i adres prawny  гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43  

Przedmiot działalności  Działalność spółki holdingowej w obszarze motoryzacyjnym.  

Wysokość udziału w 
kapitał Spółki  

Procentowy udział Emitenta w kapitał Spółki wynosi 99.98% 
procenta.  

 

Nazwa  Eurolease Group Jednoos. S.A.  

Siedziba i adres prawny  гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 

Przedmiot działalności  leasing finansowy  

Wysokość udziału w 
kapitał Spółki  

Procentowy udział Emitenta w kapitał Spółki wynosi 100% 
procentów. 

 

Nazwa  Euro Finance S.A. 

Siedziba i adres prawny  гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43  

Przedmiot działalności  Pośrednictwo finansowe  

Wysokość udziału w 
kapitał Spółki  

Procentowy udział Emitenta w kapitał Spółki wynosi 99.99% 
procenta. 
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