ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.
На извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Българска банка за развитие АД,
проведено на 07.04.2015 г., бе взето решение за емитиране на облигации от Банката с обща
номинална стойност до 300 млн. евро и следните параметри:
Вид на облигациите - обикновени, безналични, лихвоносни, необезпечени;
Брой облигации – до 300 000 броя;
Обща емисионна стойност – 300 000 000 евро;
Обща номинална стойност – 300 000 000 евро;
Емисионна стойност на една облигация – 1 000 евро;
Номинална стойност на една облигация – 1 000 евро;
Цел: за финансиране на инфраструктурни и инвестиционни проекти, в това число
чрез on-lеnding;
Лихвени плащания: на 6 месеца;
Начин на определяне на лихвата – EURIBOR плюс надбавка;
Срок – 10 години;
Плащане на главница – на равни полугодишни вноски след изтичане на гратисния
период;
Пласиране - частно;
Гратисен период: до три години;
Търговия на регулиран пазар – регистриране на емисията за търговия на БФБСофия;
Възможности за траншово емитиране или като отделни емисии в периода 2015-2016
г. по решение на УС на ББР;
Всички останали технически въпроси да се решават от УС в оперативен порядък.
На същото ОСА, бяха одобрени промени в Устава на ББР, като измененията са в следните
членове: чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т.2, както и нова ал. 6; чл. 57, ал. 8; чл. 63, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, т. 3, и чл.
66.
Актуализираният Устав е обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на
05.05.2015 г.

На 22.05.2015 г. Министерството на финансите издаде Декларация за подкрепа в полза на
Българска банка за развитие АД. Пълният текст на декларацията може да бъде намерен на
интернет страницата на Банката, раздел „Новини и инициативи”.

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на Българска банка за развитие АД,
проведено на 26.05.2015 г., бе взето решение да бъде разпределена като дивидент за 2014 г. на
акционерите на Банката сумата от 3 248 968,58 лв.
В допълнение, на същото ОСА на Българска банка за развитие АД бе избрано
специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг Одит“ ООД за проверка и заверка на
Годишния финансов отчет на „Българска банка за развитие“ АД за 2015 г. и Консолидирания
годишен финансов отчет на Банката за 2015 г. „Ърнст и Янг Одит“ ООД заместват досегашния
одитор на Банката – „КПМГ България” ООД. Избора на новия одитор - „Ърнст и Янг Одит“ ООД е
съгласуван предварително с Българска народна банка, съгласно изискванията на Закона за
кредитните институции.

Балансовата стойност на активите на Банката на индивидуална основа към 30.06.2015 г.
възлиза на 1 850 611 хил. лева., в сравнение с 1 915 488 хил. лв. към края на 2014 г.
За първите шест месеца на 2015 г., финансовият резултат на Банката на индивидуална
основа е нетна печалба в размер на 19 742 хил. лева.
Подробна информация относно тримесечния финансов отчет на „ББР” АД е достъпна на
сайта на Банката – www.bdbank.bg, както и сайта на „Инвестор БГ” www.investor.bg.
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