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СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН 

 

 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД  

КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол  

върху дружеството. 

 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 

производството. 

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност 

за дружеството. 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени 

сделки. 

 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 

съвместно предприятие. 

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и 

разваляна на договор за съвместно предприятие. 

 

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

През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на 

дружеството. 

 

6. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във 

връзка с обичайната дейност на дружеството.  

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени 

договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. 

 

7. 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 разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или 

арбитражно дело. 
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8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови 

участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 

9. 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:  

- Продажба на дял в асоциирано предприятие. 

На 18.01.2021 г. дружеството се освобождава от инвестицията си в асоциираното 
предприятие “Е-Дом Мениджмънт” ООД, като продава участието си по 
номинална стойност от 7 хил лв.  
 

- Изкупуване на акции 

На 07.04.2021 г. в деловодството на „Сирма Груп Холдинг“ АД е постъпило писмо-
уведомление от Росен Маринов – Изпълнителен директор на дъщерното 
дружество „Сирма Солюшънс“ АД, че същото е придобило 1 437 786 бр. акции от 
капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД чрез 4 сделки, извършени на регулиран 
пазар (Българска Фондова Борса - София) на 06.04.2021 г. за сумата от 718 893 
лв. 
 
- Създаване на ново дружество в Групата 

На 21.07.2021 г. „ЕнгВю Системс София“ АД, част от Сирма Груп, създаде свое 

дъщерно дружество в Германия – ЕнгВю Системс ГмбХ. Новата компания е 100% 

собственост на „ЕнгВю Системс София“ АД, и е с капитал от 200 000 евро. Главен 

изпълнителен директор на новата фирма ще бъде Петър Бернхард. Той  е 

дългогодишен партньор на ЕнгВю на немскоговорящия пазар и ще управлява 

операциите в Германия, Австрия и Швейцария. 

 

- Придобиване на ново дружество от „Сирма Груп Холдинг“ АД 

На 16.11.2021, след получаване на одобрение от Комисията за защита на 
конкуренцията, „Сирма Груп Холдинг“ АД подписа договор с акционерите на 
ИТ дружеството „Сайънт“ АД, за придобиване на мажоритарен пакет от акции, 
както следва: 
• Придобит дял: 80% (осемдесет процента) или 200 000 (двеста хиляди) броя 
от акциите на дружеството; 
• Опция: договорът предвижда и опция за Сирма Груп Холдинг за последващо 
придобиване и на останалите 20% от акциите на дружеството на 01.04.2024 
година. 
С изпълнението на този договор, „Сайънт“ АД официално става част от „Сирма 
Груп Холдинг“ АД. 
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- Ликвидиране на асоциирано предприятие на „Сирма Солюшънс“ АД 

На 30.12.2021 г. дружеството „Сирма Мобайл“ АД, в което „Сирма Солюшънс“ АД 
притежаваше 40% от капитала, бе окончателно ликвидирано и прекрати своята 
дейност. 

 

Дата: 31.01.2022 г.                                                                          

Гр. София                                                                                                  Цветан Алексиев 

Изпълнителен директор 


