Информация съгласно Приложение №9 към Наредба №2 от 17 септември 2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация, към междинен финансов отчет за
дейността на Групата ББР, за първите шест месеца на 2016 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През първите шест месеца на 2016 г. няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол
върху „Българска банка за развитие“ АД
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
През първите шест месеца на 2016 г. няма открити производства по несъстоятелност към
„Българска банка за развитие“ АД и нейните дъщерни дружества.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
В началото на годината Българска банка за развитие (ББР) подписа споразумение и ще получи
финансиране в размер на 20 млн. евро от Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC).
Средствата са предназначени за обща кредитна дейност, пряко финансиране на бизнеса или
създаване на он-лендинг програми чрез търговските банки за подкрепа на инвестиционни
проекти и предоставяне на работен капитал, включително насърчаване на търговските
взаимоотношения между двете страни. Срокът на договора е две години. Целта на
споразумението е да се формализира ангажиментът за дългосрочно партньорство между двете
банки и да се насърчи бъдещото сътрудничество в сферата на трансграничното финансиране,
двустранните заеми, инвестиции и търговия.
Подписано е първото споразумение за финансиране изпълнението на НПЕЕ с БРСЕ в размер на
150 млн.евро и гаранционното споразумение за него е ратифицирано от Народното събрание.
Очаква се подписване на Финансово Споразумение за 100 млн. евро с КфВ, за което още през
февруари Правителството на България одобри издаването на гаранция. Продължават
преговорите със Световната банка, ЕИБ и Индустриалната и търговска банка на Китай за
набиране на остатъка от 261 млн.евро за НПЕЕ и/или участие в програмата при евентуално
нейно увеличение.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
През първите шест месеца на 2016 г. не са вземани решения за сключване, прекратяване и
разваляне на договор за съвместно предприятие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма промяна в одиторите на Групата „Българска банка за развитие“ АД.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
През първите шест месеца на 2016 г. не е образувано или прекратявано съдебно или
арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на „Българска банка за развитие“

АД или нейно дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на
съответното дружество.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
През първите шест месеца на 2016 г. не е извършвана покупка, продажба или учредяване на
залог на дялови участия в търговски дружества от „Българска банка за развитие“ АД или нейно
дъщерно дружество.
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