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До  

Комисията за финансов 

надзор 

 

До  

„Евроинс Иншурънс Груп” 

АД  

 

До 

Служителите на 

„Застрахователно дружество 

Евроинс“ АД 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

 

на Управителният съвет на “Застрахователно дружество Евроинс” АД 

относно търговото предложение на “Евроинс Иншурънс Груп” АД 

към останалите акционери на “Застрахователно дружество Евроинс” АД 

 

 

1. Предложената цена за една акция, съгласно отправеното търгово предложение 

е в размер на 1,266. Представена е обосновка на предложената цена, съгласно 

изискванията на ЗППЦК и Наредбата за изискванята към прилагането на оценъчни 

методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово 

предлагане. Управителният съвет на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД 

счита, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете 

по прилагането му и е справедлива, както с оглед на настоящото състояние на 

дружеството, така и с оглед изложените намерения на търговия предложител за 

бъдещо развитие на дружеството. 

2. Акциите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД се търгуват на сегмент 

акции „Standard“, на пода на „Българска Фондова Борса – София“ АД. Общият обем 

на търгуваните акции за последните три месеца от 07.01.2017 г. до 07.04.2017 г. е 

2 167 284 бр. акции, а среднодневният обем е 33 863 лота (при 64 сесии на търговия и 

сключени 408 сделки). Акционерният капитал на „Застрахователно дружество 

Евроинс“ АД е разпределен в 16 470 000 броя акции. Съгласно  §1, т.1 от 

Допълнителни разпоредби на Наредба №41 от 11.06.2008 г., е необходима 

среднодневна търговия от 0,01% дневно ограничение или в размер на 1 647 бр. 

акции. Дневният оборот на изтъргуваните акциите на „Застрахователно дружество 

Евроинс“ АД  е значително над изискването на Наредба №41. При изчислението на 

средната претеглена цена на акциите на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, 

за периода 07.01.2017 г. до 07.04.2017 г., са отчетени всички сделки с акциите на 

Дружеството, извършени на регулирания пазар, сегмент  акции „Standard“ на „БФБ – 

София“ АД. 
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Търговият предложител „Евроинс Иншурънс Груп“ АД е приложил оценка на 

акциите и по методите на Дисконтираните парични потоци и метода на нетна 

стойност на активите.  

 

Представено е доказателство, че търговият предложител разполага с необходимите 

средства за заплащане на предложената цена. Ясно и подробно е указана 

процедурата по приемане на търговото предложение от всеки акционер, който е 

адресат на предложението, чрез подаване на заявление за приемане по образец, както 

и срока, в рамките на който предложението може да бъде прието. 

Цената на придобитите в резултат на търговото предложение акции следва да бъде 

заплатена на акионерите не по-късно от 7 работни дни след изтичане на срока на 

търговото предложение. Инвестиционните посредници, включително ИП „Евро 

Финанс“ АД за приелите търговото предложение в негов офис, заплащат дължимите 

суми на акционерите по указаните от тях банкови сметки или в брой. 

 

Управителният съвет на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, след като се 

запозна с търгвото предложение, счита, че същото съответсва на нормативните 

изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на 

предложението с оглед изложениете намерения на търговия предложител за бъдещо 

развитие на дружеството. 

 

3. Информация за начина, по който предложената сделка ще се отрази 

върху трудовата заетост в „Застрахователно дружество Евроинс“ АД. 

 

Съгласно представента информация в търговото предложение, търговият 

предложител не възнамерява да извършва промяна в състава на Надзорния съвет и 

Управителния съвет на „ЗД Евроинс“ АД. Търговият предложител не предвижда 

намаляване на броя на служителите на „ЗД Евроинс“ АД, както и промяна на 

трудовите възнаграждения, нито съществени промени в условията по трудовите 

договори. 

Въз основа на представената информация в търговото предложение Управителният 

съвет на „ЗД Евроинс“ АД счита, че предложената сделка няма да доведе до 

съществени промени в описаните по-горе обстоятелства, както и върху трудовата 

заетост в дружеството като цяло. 

 

4. Стратегически планове на търговия предложител върху дружеството – 

обект на търгово предложение и тяхното въздействие върху служителите 

и мястото на извършване на дейност. 

 

Съгласно представената информация в търговто предложение, „ЗД Евроинс“ АД е 

част от групата „Евроинс Иншурънс Груп“ АД от месец декември 2007 г., в този 

смисъл до момента търговият предложител е имал и е спазвал одобрен стратегически 

план за развитието на всичките си дъщерни дружества включващ и „ЗД Евроинс“ 
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АД. Търговият предложител е изразил намерение този стратегически план да остане 

актуален и след приключване на настоящето търгово предложение, като търговият 

предложител няма да променя стратегията си спрямо „ЗД Евроинс” АД и останалите 

компани от Групата Евроинс и ще продължи да работи както винаги за нейната 

реализация. В основни линии тази стратегия цели подкрепа развитието на бизнеса на 

дъщерните компании, осигуряване на капиталови буфери и покриване на 

изискванията на режим „Платежоспособност II“, което ще доведе до осигуряване на 

стабилна основа за здравословен и устойчив растеж на застрахователния бизнес на 

Групата в Югоизточна Европа и утвърждаване и разрастване на пазарните позиции 

на всички дъщерни компании.  

Търговият предложител е изразил мнение, че „ЗД Евроинс“ АД е една от водещите 

компании в Групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД и бщите им планове за 

развитието на „ЗД Евроинс“ АД са затвърждаване и разширяване на пазарните 

позиции на „ЗД Евроинс“ АД в България. В средносрочен план дружеството цели да 

постигне 8 до 10% пазарен дял в общото застраховане в България като се нареди сред 

първите 5 застрахователя по пазарен дял в страната. Същевременно дружеството ще 

цели ръста в премииния приход да води до значително повишение на техническия 

резултат.  

Според търговият предложител начините за постигане на това са чрез продължаващо 

нарастване на не-моторното застраховане и разширяване на каналите за продажби в 

посока по-активна работа със застрахователни брокери и банки. Търговият 

предложител поставя за цел „ЗД Евроинс“ АД в рамките на следващите 3 до 5 години 

да постигне технически резултат от застрахователната си дейност в размер на 4 до 

5%, което ще доведе до значително нарастване на нетната му печалба. Тази печалба в 

допълнение със солидната капиталова подкрепа, която получава от „Евроинс 

Иншурънс Груп“ АД ще осигури на компанията значително превишение на 

капиталовите изисквания за платежоспособност SCR (капиталово изискване за 

платежоспособност  ) и MCR (минимално капиталово изискване ) съгласно влезлия в 

сила от 1 януари 2016 г.  Режим „Платежоспособност II“. 

Планове на търговия предложител включват и отписване на „ЗД Евроинс” АД от 

регистъра на публичните дружества и прекратяване на търговията с негови акции на 

„БФБ - София” АД. 

 

 

5. Информаця относно съществуването на евентуални споразумения по 

упражняване на правото на глас по акциите на „Застрахователно 

дружество Евроинс“ АД, доколкото такава е известна на СД. 

 

На Управителният съвет не е известно да е налице споразумение за съвместно 

упражняване правото на глас по акции “ЗД Евроинс” АД. 

 

6. Данни за броя акции от капитала на „Застрахователно дружество 

Евроинс“ АД, притежавани от членовете на управителния му орган и 

дали те възнамеряват да приемат предложението. 

 

Ради Георгиев Георгиев – член на Надзорния съвет на  „ЗД Евроинс“ АД притежава 

600 броя акции. Ради Георгиев възнамерява да приеме предложението на търговия 
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предложител.  Останалите членове на на Управителния и Надзорния съвет не 

притежават акции от капитала на дружеството. 

 

 

 

Членове на Управителния съвет: 

 

Петър Веселинов Аврамов 

(Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор) 

 

 

Румяна Гешева Бетова 

(Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор) 

 

 

Йоанна Цветанова Цонева 

(Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор) 

 

 

Евгени Светославов Игнатов 

(Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор) 

  

 

Велислав Милков Христов 

(Член на Управителния съвет) 
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