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ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ГОДИШНА СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД, ЕИК 205742609, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ 

НА ПАЗАРА BEAM 

 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството:  

С Решение на редовно Общото събрание на акционерите от 05.05.2025 г., всички 

52683 (петдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и три) привилегировани поименни 

безналични акции с право на глас - клас "А", с номинална стойност на всяка акция в 

размер на 1,00 (един) лев, от капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД са конвертирани 

в обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност на 

всяка акция в размер на 1,00 (един) лев, вследствие на което капиталът на „Бии Смарт 

Текнолоджис“ АД няма да бъде разделен на класове акции, а ще се състои само от един 

вид акции, а именно: обикновени поименни безналични акции с право на глас, с 

номинална стойност на всяка акция в размер на 1,00 (един) лев. Вследствие на 

конвертирането, всички акционери, притежаващи привилегировани поименни 

безналични акции с право на глас - клас "А", ще притежават същия брой обикновени 

поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция в 

размер на 1,00 (един) лев, от капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.  

С Решение на редовно Общото събрание на акционерите от 05.05.2025 г.,  капиталът 

на Дружеството е увеличен със собствени средства на Дружеството - за сметка на част от 

натрупани резерви във фонд „Резервен” на Дружеството в размер на 258 237,00 (двеста 

петдесет и осем хиляди двеста тридесет и седем) лева, а именно: от 105 513,00 (сто и пет 

хиляди петстотин и тринадесет) лева на  363 750,00 (триста шестдесет и три хиляди 

седемстотин и петдесет) лева чрез издаване на 258 237 (двеста петдесет и осем хиляди 

двеста тридесет и седем) нови обикновени поименни, безналични акции с право на глас, 

с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев всяка. Новоиздадените акции се 

разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до 

увеличаването, а именно: всеки акционер записва  съразмерен брой нови обикновени 

акции на притежаваните от него акции преди увеличението. 

 

С Решение на извънредно Общо събрание на акционерите от 28.06.2022 г.  е взето 

решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (отпадане на 

предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон) за увеличаване на 

капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД („Дружеството”) чрез първично публично 

предлагане (IPO/Предлагането) посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от 

„Българска фондова борса” АД на до 43 636 (четиридесет и три хиляди шестстотин 

тридесет и шест) броя нови, обикновени поименни, безналични акции с номинална 

стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 27,50 лева (двадесет и седем лева и 
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петдесет стотинки) всяка акция. На 14.07.2022 г. е проведено първично публично 

предлагане на акции на Дружеството, в резултат на което са записани и платени от 

акционерите общо 43 636 (четиридесет и три хиляди шестстотин тридесет и шест) броя 

нови, обикновени поименни, безналични акции с номинална стойност от 1,00 (един) лев 

и емисионна стойност от 27,50 лева (двадесет и седем лева и петдесет стотинки) всяка 

акция. Общият размер на набраните парични средства в резултат на първичното 

публично предлагане по откритата набирателна сметка на Дружеството в “Първа 

Инвестиционна Банка” АД е в размер на 1 199 990.00 (един милион сто деветдесет и девет 

хиляди деветстотин и деветдесет) лева. В резултат на осъщественото първично 

публично предлагане капиталът на Дружеството се увеличава на 407 386,00 

(четиристотин и седем хиляди триста осемдесет и шест) лева , разпределен в 407 386 

(четиристотин и седем хиляди триста осемдесет и шест) броя обикновени поименни, 

безналични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1,00 

(един) лев. 

Акционерния  капитал към 31.12.2021 год. е както следва:  

 

Записан капитал 

Вид акции 

31.12.2022 г.  

Брой 

акции 
Стойност Номинал    

Обикновени       

Емитирани 407 386 407 386 1    

 

Общо: 

 

407 386 

 

407 386 

 

1 
   

 

Към 31.12.2022 г. Съветът на директорите на Дружеството е в състав:  

● Сергей Ангелов Петров 

● Владимир Пламенов Василев 

● Светозар Георгиев Георгиев 

● Ивайло Иванов Симов 

● Павел Димитров Езекиев 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството: 

 

Към 31.12.2022 г. не е налице откриване на производство по несъстоятелност на 

Дружеството. 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки: 

Към 31.12.2022 г. не е налице сключена и/или изпълнена съществена сделка.  
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4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие: 

Към 31.12.2022 г. не е вземано решение за сключване, прекратяване и/или разваляне на 

договор за съвместно предприятие. 

 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната: 

През 2022 г. не е извършвана промяна на одиторите на Дружеството. 

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 2022 г. не са образувани и/или прекратени съдебни и/или арбитражни дела, 

отнасящи се до задължения и/или вземания на Дружеството с цена на иска най-малко 

10% от собствения капитал на Дружеството. 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество: 

През 2022 г. Дружеството не е извършвало сделки по покупка, продажба и/или 

учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества.  

8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да 

бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да 

продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:  

Няма други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение 

за инвеститорите при вземане на решения да придобият, да продадат или да продължат 

да притежават публично предлагани ценни книжа и които не са били обявени по 

надлежния ред. 

 

 

__________________________________________ 

Сергей Петров 

Изпълнителен директор на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД 
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