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ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ 
Адвокатска кантора 

гр. София 1142 
бул."Васил Левски" No 31, ет. 1 
тел/факс: 02 980 5773; 
мобилен: 0889 207044 
E-mai3: ofiice@ttrendafilov.bg 

Лични данни: 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ: 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: 

НАЦИОНАЛНОСТ: 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 

ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ 

Стара Загора, Република България 

Българин 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: 

Образование: 
УНИВЕРСИТЕТ (1985 - 1 9 8 9 
г.) 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Членства: 

Магистърска степен по прано в Юридическия 
факултет на Софийския Университет *Св. Климент 
Охридски" 
Политехническа гимназия "Иван Вазов" , гр. Стара 
Загора 

• От 19 май 1992 год. член на Софийска адвокатска 
колегия 

• Съдружник в различни търговски дружества и член 
на управителните им органи 

•••Член на Съветите на директорите на „Лайтхаус 
Голф Енд Спа Хотел" АД, ..Хисар Парк Спа Енд 
Ризорт" АД - гр. София, „Соларен Парк Попович" 
ЕАД, "Аждера" ЕАД, „Бояна Хил" ЕАД - ip. София и 
ДР-

• Председател на Управителния съвет на „Си Ай Си 
Цнтър за опазване здравето на дивеча"- СНЦ. 

• Член на Управителния съвет на Асоциация 
„Български дивеч". 

Професионален опит като адвокат: 
След тридесет годишна практика като действуващ адвокат, кантората ми, 

която включва и редица други колеги, е специализирана в областта на банковото, 
застрахователното, търговското право, както и адвокатска защита и 
представителство в приватизационни и инвестиционни проекти и сделки и в 
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производствата по несъстоятелността на търговски дружества и банки, сделки с 
недвижими имоти, включително със земеделска земя и гори. 

В областта на инвестиционните проекти и концесионирането кантората ми 
осигурява за своите клиенти консултации и представителство при участието в 
различни процедури, касаещи разработването и реализация на инфраструктурнР1 
проекти, при намирането на оптимални условия за клиента и изпълнители за 
проектите. 

Работил съм по различни правни казуси с редица банки, както и с техни 
клиенти и партньори. В практиката си се занимавам и с ликвидация на търговски 
дружества, и като синдик на банка в несъстоятелност. 

През 1998 год. съм бил ексклузивно упълномощен адвокат на Държавния 
фонд за реконструкция и развитие (ДФРР) при Министерски съвет на Република 
България. За 1999 и 2000 година подобни пълномощия са ми дадени от Министъра 
на финансите на Република България, съгласно договор за правна помощ» във връзка 
с вземанията, по които Българската държава е гарант или пряк кредитор. 

През 2000 година съм представлявал Агенцията за държавни вземания към 
Министерство на финансите за придобиване в полза на българската държава на 
вещите и имуществените права на обявените в несъстоятелност търговски банки 
("Банка за земеделски кредит", Банка "Славяни", "Бизнесбанк", "Минералбанк", 
"Първа частна банка", "Търговска и спестовна банка", "Частна земеделска 
инвестиционна банка", ЧЗБ "Агробизнесбанк"). 

В работата си като частен правен консултант съм представлявал клиенти в 
големи приватизационни сделки, например при продажбата на: „БУЛГАРТАБАК -
ХОЛДИНГ" (тютюневия и цигарен монопол на Република България), за 
приватизация на авиокомпаниите „ХЕМУС ЕР" и „БАЛКАН", съм представлявал 
„ЕЪРБЪС ИНДЪСТРИС"; за приватизация на циментовия завод ВУЛКАН, като 
представляващ „СИМАН ФРАНСЕ" и „ИТАЛ ЧИМЕНТРГ; за приватизация на 
петролната рафинерия „НЕФТОХИМ", като представляващ „ТОТАЛ ЕЛФИНА" 

Клиенти на кантората ми във връзка със съдебни дела са били: руският 
оръжеен износител „РОСОБОРОНЕКСПОРТ", швейцарските зърнопроизводители 
„ДОМИНИОН ГРЕЙН" и „АНДРЕ И СИЕ", британската компания „УЪРЛД 
ФЮЪЛ СЪРВИСИЗ", pycjoiflT производител на селскостопански машини 
„ТРАКТОРЕКСПОРТ", големи строителни и корабостроителни дружества, „ЕОС 
МАТРИКС" ЕООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ 
НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ". 

Освен това съм консултирал големи български и чуждестранни компании във 
връзка с участието им в мащабни инвестиционни проекти, концесионни процедури. 
В тази връзка клиенти са ми били ТЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, гр. София, 
"БУЛТРАК" АД, гр. Варна, "ТИТАН - АС" ООД, гр. София, "БАЛКАНСТРОЙ" 
АД, „РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА" АД, „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" 
ЕАД, „ДР. ПЕНГ ТЕЛЕКОМ И МЕДИА ГРУП КО" ЛТД, "АОТ ЕНЕРДЖИ", 
„АЛИБАБА ГРУП", "CHINA ENERGY COMPANY LIMITEDf1 (CEFC) и др. 

Други дейности: 
От 2010 год. до 2016 г. изпълнявах функциите на почетен консул на 

Република Казахстан в Република България. През 2016 г. се оттеглих от тази 
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гточехна длъжност поради силната си натовареност в работата;. зшиюиайки близките 
си приятелски отношения с ка:шхстанските институции и бизнес среди. 

Имам гтряко участие като съдружник или акционер в различни 
инвестиционни проекти осиошю в сферата на туризъма (голф, спа и балиеотуризьм), 
селско стопанство и дру]'и проекти в недвижимите имоти. 

Част от моята работа е представителство и търговия със спецпродукти в 
областта на въоръжението. Едно ог моите дружества „Т. ТРШДАФИЛОВ" ЕООД 
има всички лицензни, необходими за извършване такъв вид дейност. Чрез това 
дружество работим е голяма част от български, полски, 1рузински3 украински и 
южноафрикански производители. Наши клиенти са африкански, азиатски и 
европейски държави, които снабдяваме с различен вид офанзивно и дефанзивно 
въоръжение. През последната година водим сериозни преговори с консорциум от 
американски военни и търговски компании. 

3/3 



TIHOMIR TRENDAF1LOV 31 VassiJ Levsk» Blvd., floor 1 
Attorneys at Law 1142 Sofia, BULGARIA 

tel/fax: (+359 2) 980 S773 
mobile: +389 889 207 044. 
E-mail: office® ttrendafilov.bg 

C U R R I C U L U M V I T A E 
P e r s o n a l Details: 
NAMU , MtDDLL NAME. 
SURNAME: 

PLACliO' HlRTIU 

NATIONALITY: 

CONTACT INFORMATION: 

TMOMTR IVANOV TRRNDAFILOV 

Stara Zagora, Republic of Bulgaria 

Bulgarian 

F,-MAH.: 

E d u c a t i o n : 
UNIVERSITY (1985-1989) 

HTOH SCHOOL 

Memberships: 

Master Degree in Law at Legal Faculty of Sofia 
University "SL Klimenl: Ohridski" 
Polytechnical High School "Ivan Vazov", Stara Zagora 

• Member of Sofia liar Association from May 19th 

*t* Shareholder in number of commcrcial companies and 
member of their managing bodies. 

•Member of the Board of Directors of Lighthouse Golf 
Resort AD - Sofia, Ilissar Park Spa & Resort AD -
Sofia, Solar Park Popovich EAD- Sofia, Azhdcra Е AD, 
Boyana Hill HAD - Sofia etc. 

• Chairman of the Management Board of CIC Wildlife 
Health Center-NPO. 

• Member of die Management Board of the Bulgarian 
Game Association. 

Profession Experience as a Lawyer: 
After thirty years as a practicing lawyer, my law office, which includes number of other 
colleagues too on associate principle, has specialised in the field of banking., insurance and 
commercial law, as well as legal defence and representation in privatization and investment 
projects and deals, bankruptcy proceeding of commercial companies and banks, real estate 
transactions, including agricultural land and forests. 
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In the sphere of investment projects and concession my law office provides for its c lie tits 
consultation and representation at participation in different procedures, concerning 
development and realization of infrastructure projects and upon finding out optimum 
circumstances for the client and executors' for the projects. 

I have worked on different iegal cases with a number of banks, a.s well as with their clients 
and partners. In my practice I have been engaged in liquidation of commercial, companies, 
and I have performed the duties of a trustee in bankruptcy of an insolvent Bulgarian bank. 

In 1998 I was exclusively authorized attorney at law of the State Fund for Reconstruction and 
Development at the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria, in 1999 and 20001 was 
authorized by the Minister of Finance of the Republic of Bulgaria, pursuant to a legal advice 
contract related to collections, where the Bulgarian State was a guarantor or a direct creditor. 

In 2000 I have represented the State Receivables Collection Agency at the Ministry of 
Finance on occasion of acquiring in favour of the Bulgarian State of belongings and property 
rights of the commercial banks announced insolvent (Agricultural Credit Bank, Slavyani 
Bank. Businessbank, Mincralbank. First Private Bank, Commercial and Savings Bank, 
Private Agricultural Investment Bank, Agrobusinessbank). I have been a member of the 
Supervisory Committee of P£TROL AD, 

In my job as a private legal advisor I have represented clients in huge privatization deals, for 
example at the sale of BULGARTABAC - 1IOLDTNG AD (tobacco and cigarette monopoly 
of the Republic of Bulgaria); for privatisation of the Airlines HEMUS AIR and BALKAN 
BULGARIAN AIRLINES AD, for privatization of the cement factory VULKAN and as 
representative of CTMENTS FRANCA IS S.A. and ITAT.CKMiiNTI SPA; for privatiaation of 
the petrol refinery NKI'TOCIUM. I have represented AIRBUS INDUSTRIE GIE; as well as 
TOTAL ELFTNA (TOTAL S.A.). 

Clients of the law oftlec in connection with legal proceedings were: the Russian arms 
exporter ROSOBORONEXPORT JSC, the Swiss grain-producers and traders DOMINION 
GRAIN SA and ANDRE & CIE SA, the British company WORLD FUEL SERVICES 
CORP., the Russian producer of agriculture machines 1'RAKTOROEXPORLTD, huge 
constructing and shipyard companies, EOS MATRIKS EOOD, UNICREDIT BULBANK 
AD, ASSOCIATION OF COLLECTION AGENCIES TN BULGARIA, 

Besides, I have consulted major Bulgarian and foreign companies in connection with their 
participation in huge investment projects and concession procedures. In relation to this the 
following companies have been clients of mine: CrLAVBOLGARSTROY AD - Sofia, 
BUI/ЖАК AD - Varna, 'HTAN-AS OOD - Sofia, BALKANSTROY AD, ROUSSE 
SHIPYARD WEST JSC, ROMPETROL GROUP NV, DR PENG TELKCOM & MEDIA 
GROUP CO LTD. AOT ENERGY LTD, ALIBABA GROUP HOLDING LTD, CHINA 
ENERGY COMPANY I /П) (CEFC) etc. 

Other Activities: 
From 2010 to 2016 I Have been performed the functions of an honorary consul of the 
Republic of Kazakhstan to the Republic of Bulgaria. This year T retired from this honorary 
position because of my strong workload performance, maintaining friendly relations with the 
Kazakh authorities and business circles. 

I have direct participation as a partner or as a shareholder in various investment projects 
mainly in the sphere of tourism (golf, spa and balneotourism), agriculture and real estate 
projects. 

2/3 



Part of my job is to represent and sale of special products in the field of armaments. One of 
the companies belonging to me "TTRENDAFILOV" Ltd. has all licenses necessary to 
conduct this type of activity. Through this company we work with a large part of Bulgarian, 
Polish, Georgian, Ukrainian and South African producers. Our clients are African, Asian and 
European countries, which we supply with different kind of offensive and defensive 
armaments. In the last year we conduct serious negotiations with a consortium of US military 
and commercial companies. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаният, Тихомир Иванов Трендафилов, ЕГН • в качеството ми на кандидат за 
член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление', гр. София, район 
„Младост", буя. „Цариградско шосе" № 159,6л. БенчМарк бизнес Център, с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

1. Не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на 
други юридически лица, както и ие упражнявам контрол върху други юридически лица, освен 
в: 

- „Юниленд" ЕООД, ЕИК 131244338- едноличен собственик на капитала 
- „Ивира Инвест" ООД, ЕИК 130494773- пряко, 50 % дялово участие 
- „Аждера" ЕАД, ЕИК 201204342- едноличен собственик на капитала 
- „Т, Трендафилов" ЕООД, ЕИК 121421361- едноличен собственик на капитала 
- „Роза България" ООД, ЕИК 130358987- пряко и непряко дялово участие 
- „Трейшън Строй" ООД, ЕИК 200531249- непряко дялово участие 
- „Трейшън Орбис" ООД, ЕИК203040490- непряко дялово участие 
- „Аста Ризорт" ООД, ЕИК 200753929- пряко, 50 % дялово участие 
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт" АД, ЕИК 200504237- пряко, 50% дялово участие 
- „Соларен Парк Попович" АД, ЕИК 201Q78178- непряко дялово участие 
- „Бояна Хил" ЕАД , ЕИК 175377849- непряко дялово участие 
- „Сий Форт" ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891-ликвидатор, непряко дялово участие 
- „Тракия Тур" ООД- в ликвидация, ЕИК 102780048- пряко, 25% дялово участие 

2. Не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други 
юридически лица, освен на: 

- „Си Ай Си Център за опазване здравето на дивеча"- сдружение, ЕИК 177202923- Председател 
на Управителния съвет 
- „ЛГР Форест" ЕАД, ЕИК 201586358- Член на Съвета на директорите 
- „Соларен парк Попович" АД, ЕИК 201078178- Председател на Съвета на директорите и непряко 
учатие 
- „Т* Трендафилов" ЕООД, ЕИК 121421861- Управител и едноличен собственик на капитала 
- „Юниленд" ЕООД, ЕИК 131244338- Управител и едноличен собственик на капитала 
- „Аждера" ЕАД, ЕИК 201204342- Председател на Съвета на директорите и едноличен собственик 
на капитала 
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт" АД, ЕИК 200504237- Член на Съвета на директорите и 50% пряко 
дялово участие 
-„Лайтхаус Голф енд Спа Хотел" АД, ЕИК 201667372- Член на Съвета на директорите 
- „Бояна Хил" ЕАД, ЕИК 175377849- Председател на Съвета на директорите и непряко дялово 
участие 
- „Сий Форт" ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891- Ликвидатор, непряко дялово участие 

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за 
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заинтересовано лице. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс на България. 

ДЕКЛАРАТОР: 

А 
Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 
5, ад 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was 
placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of 
Regulation (EU) 2016/679. 

/Тихомир Трендафи^в/ 

2 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл, 116а1, ал, 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаният, Тихомир Иванов Трендафилов, ЕГН .' : в качеството ми на 
кандидат за член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" № 159, бл. бенчМарк Бизнес 
Център, с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

1. Не съм служител в „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД. 

2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание или е свързано с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД лице; 

3. Не съм лице, което е.в трайни търговски отношения с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ'' АД. 

4. Не съм Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 
дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 

5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл, 116а1' ал.2 отЗППЦК съм 
длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК. 

Дата:/ Date: 26,05.2Q21r. 

ДЕКЛАРАТОР: 

Подписът е положен, на е заличен на оснооамие чл. 5, 
ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was 
placed, but removed on the grounds of A/t5, Para. 1 of 
Regulation (EU) 2016/679. 

T /Тихомир Трендаф^в/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ПР чл, 234, зл.2иал»3 
от Търговския закон 

Заличени лични «данни на ошоозниечл. S, ал. 1 от 
Регламент (ЕО 201(1/679/ Removed риггопа! data пл thtf 
grounds cat Art.s, para. 1 nf Regulation (tU) 2G16/679. 

Долуподписаният, Тихомир Иванов Трендафилов, 
; , . . Р качестаото ми на 

кандидат за член на Надзорния съвет нз#ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, вписано е Търговския 
регисгьр при Агенцията па вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" Ms 159, бл. БснчМарк Бизнес Център, с нааоящатз 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ: 

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружества прекратено поради 
.несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата На решението за обивяуане на 
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружсство, за което е било 
установено с влязло в сила наказателно поста но елен ие неизпълнение на задължения по създаване и 
съхраняване на определените му нииа атзапаси по Закона зззапаситс 07 нефт и нефтопродукти; 

3. Отговарям на всички изисквания, предвидени о устава на ,,ЧЕЗ ЕРАЗ ПРЕДЕЛ ЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; 

4. Съ/ласон съм дз бъда член на Надзорния съзет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодокс на България. 

- Подписът о лолоа^н, но е заличен на оснооани? 
ЧЛ 5, ЗЛ.1 nrP^r/i3Menr(EQ201fi/A7<>/The 
uiyriflUire was placed, but amoved on Lhe дгсннкН of 

ДЕКЛАРАТОР;, MS,, Para. 1 Of Regulation (EiU) 2016/679. 

U )C'4M t f if J'"" 

На 6Т.Вб'2021 г., ПЕС^ЛА 4EPBEHKODA, iratapnyC/6 рййан P. 
камара, удостоверявам подписите върху този аою/мент!, по 
ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЕГН; 
Per. № 3643 Събрана тзкск: \ 

Нотариус: 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

no чл. 237, ал. 3 от Търговския закон 

Долуподписаният, Тихомир Иванов Трендафилов, ЕГН , в качеството ми на кандидат за 
член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 
„Младост'-, бул. „Цариградско шосе" № 159, бл, БенчМарк Бизнес Център, с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ; 

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; 

2, Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, освен в: 

- „Юниленд" ЕООД, ЕИК131244338- едноличен собственик на капитала 
- „Ивира Инвест" ООД, ЕИК 130494773- пряко, 50 % дялово участие 
- „Аждера" ЕАД, ЕИК 201204342- едноличен собственик на капитала 
- „Т. Трендафилов" ЕООД, ЕИК 121421861- едноличен собственик на капитала 
- „Роза България" ООД, ЕИК 130358987- пряко и непряко дялово участие 
- „Трейшън СтроЙ" ООД, ЕИК 200591249- непряко дялово участие 
- „Трейшън Орбис" ООД, ЕИК203040490- непряко дялово участие 
- „Аста Ризорт" ООД, ЕИК 200753929- пряко, 50 % дялово участие 
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт" АД, ЕИК 200504237- пряко, 50% дялово участие 
- „Соларен Парк Попович" АД, ЕИК 201078178- непряко дялово участие 
- „Бояна Хил" ЕАД, ЕИК 175377849- непряко дялово участие 
- „Сий Форт" ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891-ликаидатор, непряко дялово участие 
- „Тракия Тур" ООД- в ликвидация, ЕИК 102780048- пряко, 25% дялово участие 

3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или 
член на съвет, освен в: 

- „Си Ай Си Център за опазване здравето на дивеча"- сдружение, ЕИК 177202923- Председател 
на Управителния съвет 
- „ЛГР Форест" ЕАД, ЕИК 201586358- Член на Съвета на директорите 
- „Соларен парк Попович" АД, ЕИК 201078178- Председател на Съвета на директорите и непряко 
учатие 
- „Т. Трендафилов" ЕООД, ЕИК 121421861-Управител и едноличен собственик на капитала 
- „Юниленд" ЕООД; ЕИК 131244338- Управител и едноличен собственик на капитала 
- „Аждера" ЕАД, ЕИК 201204342- Председател на Съвета на директорите и едноличен собственик 
ка капитала 
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт" АД, ЕИК 200504237- Член на Съвета на директорите и 50% пряко 
дялово участие 
- „Лайтхаус Голф енд Спа Хотел" АД, ЕИК 201667372- Член на Съвета на директорите 
- „Бояна Хил" ЕАД, ЕИК 175377849- Председател на Съвета на директорите и непряко дялово 
участие 

- „Сий Форт" ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891- Ликвидатор, непряко дялово участие 
I 



Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 
Наказателния кодекс на България. 

313 от 

ДЕКЛАРАТОР: 

Подписът е положен, но е заличен на 
основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679/ The signature was placed, but 
removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of 
Regu lation (EU) 2016/679. 

/ТиромирТ юв/ 



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 36021 

ВАЖИ ЗА СРОК 
ОТ ШЕСТ 
МЕСЕЦА? 

Дата на издаване: 26,05.2021 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ 
ЕГН/ЛНЧ: 
Р О Д Е Н (А ) : • 

ГРАЖДАНСТВО: България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: 

МАЙКА'. МАРИЯ НА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА 
БАЩА: МИНЧО АСЕНОВ МИНЧЕВ 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА-КС 



А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 
Адрес 

Телефон 
E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 

• Заемана длъжност 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес 

на работодателя 
Вид на дейността или 

сферата на работа 
• Заемана длъжност 

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ 

българска 

От 2013 г. - понастоящем 
„Ауто Италия" ЕАД 
София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, www,autoitalia.bg 
Официален вносител за България на марките Фиат, Фиат 
Профешънъл, Мазерати, Алфа Ромео и скутери Пиаджо, Веспа и 
Гилера 
Член на Съвета на директорите 

От 2014 - понастоящем 
„Булвария Холдинг" ЕАД 
София, 1324, район Люлин, ул. „Орион" 84 
Дружество, извършващо дейност в областта на внос и ремонт на 
моторни превозни средства 
Член на Съвета на директорите 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
Вид на дейността мли 

сферата на работа 
• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 
отговорности 

•Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
Вид на дейността или 

сферата на работа 

• Заемана длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

•Дати (от-до) 
Име и адрес на 

работодателя 

От 2009 г. - понастоящем 
„Стар Моторс" ЕООД 
София 1592, бул. "Христофор Колумб" №43, www.ma2da.bg 
вносител и изключителен дилър за територията на България на 
марката "Мазда" 
Прокурист 
Оперативно управление, следене на парични потоци 

От 2006 г. - понастоящем 
„Еврохолд България" АД 
София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, www.eurohold.bg 
Публично холдингово дружество, притежаващо инвестиции и 
извършващо управление на дъщерни компании, консолидиращи 
дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на 
автомобили, лизинг и застраховане 
Изпълнителен директор 
Оперативно управление, следене на парични потоци, управленски 
решения относно инвестиционния портфейл и дейността на компаниите 
в структурата. Задаване на приоритети и цели, следене за тяхното 
изпълнение според програмата за добро корпоративно управление на 
дружеството. 

От 1999 г . - до 2007 г. 
„ЗД Евроинс" АД 
София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, www.euroins.bg 
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• Вид на дейността или 
сферата на работа 

• Заемана длъжност 
* Основни дейности и 

отговорности 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и 

отговорности 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 

• Заемана длъжност 
* Основни дейности и 

отговорности 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 
отговорности 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

• Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

Застрахователна компания с лиценз за Общо застрахована. 
Портфейлът й обхваща над 40 броя застрахователни продукта> които 
покриват 18 вида застраховки. Дружеството има представителства в 
над 80 града и работи с над 4000 служители, брокери и 
застрахователни агенти. 
Член на Съвета на директорите 
Управление на паричните потоци, инвестиции на резервите, контрол по 
изготвяне на финансовите отчети. 

От2004 г.-до 2009 г, 
„Евроинс- Здравно осигуравянв" ЕАД (понастоящем 
„Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД) 
Дружество, което извършва доброволно здравно осигуряване, на 
основание на чл. 13, ал. 1, 5 от Закона за Комисията за Финансов Надзор, 
чл. 98, от 330 и решение № 71 на КФН от 13.10.2004 г, Предлаза на 
комбинация от здравноосигуритвлни пакети, които покриват широк 
спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско 
обслужване на клиенти. 
Член на Надзорния Съвет 
Надзор над дейността на управителния съвет. 

От2005 г . - до 2010 г. 
„Снандинавия Mom оре" ЕАД 
София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43 
Оторизиран представител за България на автомобилите с марка 
СААБ. Продажба на нови автомобили и части, гаранционно и 
следгаранционно обслужване на моделите от марката СААБ. 
Изпълнителен директор 
Оперативно управление, определяне на правилници и процедури за 
работа, преструктуриране, организация .оптимизация на преките и 
непреки разходи .управление на паричните потоци подсигураване на 
средства, следене за подържане на високо ниво на обслужване, и др. 

От 1996 г, -до 2003 г. 
„Старном" АД 

Продажба на мобилни телефони и аксесоари. Търговски представител 
на Мобиком и Глобул, 
Главен счетоводител 
Организация и изпълнение на финасово счетоводния процес, изготване 
на финансови отчети Организация и контрола на паричните потоци. 
Комуникация с банки, клиенти и Одитори. 

От 1992 г. — до 1996 г. 
Университет за национално и световно стопанство, София, 
България 

Специалност: Счетоводство 
Основни предмети: Счетоводство, Финанси, Одит, Данъчен контрол, 
Статистика Математика, Философия, и др. 

Магистър 

2006 г/ 
Нов Български Университет 
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организация 
* Наименование на 

придобитата квалификация 
Следдипломна квалификация - по мениджмънт и управление 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

МАЙЧИН ЕЗИК 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

• Четене 
• Писане 

• Разговор 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

български 

АНГЛИЙСКИ 
добро 
добро 
добро 

РУСКИ 
отлично 
отлично 
отлично 

Отлични компютърни умения 

17 юли 2019 г. 
София 

3 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по члД14б, злЛ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаният, Асен Минчев Минчев, 
Заличени лични данни на основ-ание чл. 5, ал. 1 or 
Регламент (£CJ 2G16/679/ Removed personal data on the 
grounds of ArtS. Para, t of Regulation {EUJ 2016/679. 

, в качеството ми на член на Надзорния съвет на „Чез Разпределение 
България" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра нз юридическите лица с 
нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК; 13027795S, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1784, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" №, 159, бл. 
Бенчмарк Бизнес Център, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ; 

1. Не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото 
събрание на други юридически лица/ както и не упражнявам контрол върху 
други юридически лица. 

2, Не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на 
други юридически лица, освен на: 

- „Еврохолд България" АД, ЕИК: 175187337- член на УС и изпълнителен 
директор; 

» „Стар Мото ре" ЕООД, ЕИК: 130571835 - Прокурист 
- „Ауто Италия" ЕАД, ЕИК: 130029037 - Член на Съвета на директорите; 
- „Капитал - 3000" АД, ЕИК: 121572В70 - Изпълнителен член на Съвета на 

директорите; 
- „Кейбъл Нетуърк" АД, ЕИК: 121261983 - Председател на Съвета на 

директорите, 

3« Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда 
признатза заинтересовано лице. 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства fio чл.114б, ал.1 от 
ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията. 

Декларатор: 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл,.̂  13 оту 
Подл исьг е положен, но е заличен нз 
основание чя. S. ал. 1 от Регламент (£С) 
2016/G79/ The signature placed but 
removed oti the grounds of Aft.5, Para, 1 of 
Refutation {EUJ 2016/679. 

Асен Минчев 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.Иба1* ад 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

. . . 1 Заличени лични данни на основание чл 5, <м, 1 от Долуподписаният, Асен Минчев Микчев ; |р е г л а м е н г ( Е С ) 2 0 1 W 9 / RemoVHd personal data an the 
- • jjomunds of Art,5, Para. 1 of Regulation (ЕЩ Z0W679. 

в качеството ми на член на Надзорния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД, вписано а Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр, София, 1784, бул. 
„Цариградско шосе" № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1, Не съм служител в „ЧЕЗ Разпределение България" АД. 
2, Не съм акционер, който притежава пряко или чрез саързани лица най-малко 

25 на сто от гласовете а общото събрание в „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
и не съм свързано с „ЧЕЗ Разпределение България" АД лице. 

3, Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД, 

4, Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на 
търговско дружество или друго юридическо лице по т. 1 и 3. 

5, Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД. 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл, 116а*, ал.2 
от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията, 

Известна мм е наказателната отговорност, която нося на основзд 

Декларатор: 

1ЧЛ.313 от НК. 
Подписът е положен, но е заличен нз 
основание чя, 5( зл. 1 от Регламент {ЕС) 
2016/679/ The signature was placed, but 
removed on the grounds of ArtS, Para. 1 of 
Regulation ( E U R Q I W ^ 

Асен Минчев Минчев 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
no чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ 

ОТ 
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, 

Заличени лични данни на основание чл. 5, ал. 1 аг Регламент 
(ЕС) 2016/679/ Removed personal date on the grounds of Art.5, 
Раса. 1 of Regulation (EU) 2016/679. 

като лице избрано за член на 
Надзорния съвет ка „Чез Разпределение България" АД 

С настоящата декларирам, че: 
1. съм съгласен да бъда член на Надзорния съвет на «Чез 

Разпределеше България" АД, 
2. не са налице пречки по чл,234; ал,2 73 и Устава на дружеството, а 

именно: 
а) we съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, 

прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи 
датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали 
неудовлетворени кредитори', 

б) не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на 
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на 
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. 

3. отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава „Чез 
Разпределение България* АД. 

Известна ми а наказателната отговорност по чл.313 от 1 

Дал декларацията. 

Подписът е положен, пое мличен на 
основание чл. 5, ал, 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679/The signature was placed, but 
removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of 
Regulation (Ш) 2016/679. 

У - — 

X 7 
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ 

На25.5.202] г. Светлана Георгиева 
помощник-нотариус при Валентина Георгиева 
Нотариус в район. - София 
Per, ?fi 340 на Нотариалната Кау£оа^&стоверявам 
подписите върху този документ, 
АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ E f H 
е местожителство в гр. (с.) 

1>ег.№ 4637 

Гюмощняк-Нотариуа: 



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. N9 36045 

ВАЖИ ЗА СРОК 
от ШЕСТ 
МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 26,05.2021 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВИДИН, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЛИЦОВ 
ЕГН/Я НЧ: 
РОДЕН(А): . -

ГРАЖДАНСТВО:' България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: , 

МАЙКА: ПЕТРАНКА МЛАДЕНОВА КОЛИЦОВА 
БАЩА: АЛЕКСАНДЪР ВЕНЕЛИНОВ КОЛИЦОВ 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

Служител Бюро Съдимост: 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН Н, 

. /Албена Дж^вДерова/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл, 237, ал. 3 и зл. 5 от Търговския закон 

Долуподписаният, АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН в Качеството си на 
новоизбран член на Надзорния съвет на „Чез Разпределение България" АД, със 
седалище и адрес на управление; гр. София 1784, район „Младост", бул. „Цариградско 
шосе" NS. 159, бл, Бенчмарк Бизнес Център., с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

Не участвам а търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; 

2. Не притежарзм повече от 25 на сто or капитала на друго дружество освен в 
тези, за които съм уведомил дружеството; 

3. Не участеам в управлението на други дружества или кооперации като 
прокурист, управител или член на гьвет, освен в тези, за които съм уведомил 
дружеството; 

А. в случай, че обстоятелства по т.1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат 
след избора ми за член на Надзорния съеет, се задължавам незабавно да уведомя 
писмено; 

5. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна s качеството ми на 
член на Надзорния съеет на „Чез Разпределение България" АД, ако това би могло да 
повлияе върху дейността и развитието на дружеството/ включително след като 
престана да бъда член на съвета. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл, 313 от 
Наказателния кодекс на Република Българий. 

1м-

25,05.2021 г. 
Гр. София 

ДЕКЛАРАТОР: 

Подписът е пол£и<еи, но е заличен на 
ОСНОМИИА чл, 5, ал. 1 от Регламент {СО 
2016/079/ ТЬн signature was placed, but 
removed on grounds of" Arts, Para, 1 of 

.ibii/i.t /a » 
I S T 
IVIMHL 

•ДУ 
/Асен Милчев/ 



Yenelin A. Kolitsov 

EDUCATION 
2019-2020 SKEMA BUSINESS SCHOOL 

MSc Financial Markets and Investments 
2003 - 2007 NEELEY SCHOOL OF BUSINESS 

BJS.A - Finance and Accounting 
CFA Level One - Passed 

EXPERIENCE 

2021-Present COMMEQ ASSET MANAGEMENT SOFIA, BULGARIA 
Director 
• Oversee the fund's algorithmic-based trading systems in real time, applying risk management principles in the 

design and implementation of new and proprietary quantitative trading strategies, as well as the optimization of 
existing strategies 

* Increase efficiency and enhance the firm's trading activities by reviewing and analyzing statistical information and 
handling our risk and trade reconciliations 

2016-2019 EURO-FINANCE AD SOFIA, BULGARIA 
Investment Banking Associate 
• Developed financial models to access debt and equity financing alternatives 
• Performed complex financial analysis, including recapitalization analysis and transaction structuring analysis 
• Performed due diligence for potential acquisitions 

2012-2013 TRADOLOGIC SOFIA, BULGARIA 
Risk Manager 
• Managed the performance of a large portfolio of binary and range options 
• Performed risk management using proprietary tools aimed at controlling the firm ^ exposure to a specific asset class 
• Analysed market movements of major currency pairs, equity indices, commodities, stocks 

2008-2011 THOMSON REUTERS NEW YORK, USA 
Capital Markets Analyst 
• Provided daily, weekly and monthly su mmaries of trading activity 
• Assisted Investor Relations officers manage their investor base 
• Compiled and analyzed data on equity derivatives 
• Analyzed and provided information on Institutional capital flow 

Summer - 2007 WILLIAM C. CONNER EDUCATIONAL INVESTMENT FUND DALLAS, USA 
Equity Analyst 
• One of 15 uadergraduates/MBAs selected to manage $1.5 million of the TCU endowment 
• Produced comprehensive equity research reports and delivered oral and written presentations 
• Made future earnings projections and developed valuation models for current investments 

2006-2007 BEAR, STEARNS & CO. (EMC MORTGAGE CORPORATION) DALLAS, USA 
Fixed Income Analyst - Intern 
• Created Trust Receipt Reports for EiMC's inventory of loans held as collateral 
• Assisted KMC's trading desk with various ad-hoc requests 
• Analyzed and reconciled numerous swap accounts 

LANGUAGES Bulgarian - Native, English - Fluent 

COMPUTER VBA, Python, Bloomberg, R, SQL 
SKILLS 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

почлД14б, от Закона за публичното предлагана на ценни книжа 

Долуподписаният, Венелин Александров Колицов, 

, з качеството ми ка член на Надзорния* съвет на «Чез 
Разпределение България" АД, вписано в Тьргоесхия регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК; 130277958, 
със седалище и адрес нг управление: гр, София 3,784, райок „Младост", бул, 
«Цариградско шосе" №. 159, бл. бенчмарк бизнес Център, 

Заличени лични данни на основание чл. 5, ал. 
1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ Removed 
personal data on the grounds of Art.S, Para. 1 of 
Regulation (EU) 2016/679. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ; 

He притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото 
събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху 
други юридически лица, 

2» Не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на 
други юридически лица, освен на: 

- Комек Асет Мениджмънт, per. № 196363 - Директор; 

3, Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда 
признат за заинтересовано лице. 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по ч л . Ш б , ал.1 от 
ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.33^3 от НК. 

Декларатора 

Подписът е положен, но е заличен нз 
основание чл, 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679/ The signature was placed, buc 
removed on the grounds of Art.5, Para. 1 
of Regulation (EU) 2016/679. 

В^вди^ГЙолицов 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл Д16а** ал,2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаният, Венелин Александров Колицов, 
I 

Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, вписано в Търговския регистър 
при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр, 
София, 1784, бул. „Цариградско шосе" № 159/ бл. БенчМарк Бизнес Център, 

Задичнни лични данни на основание чл. 5, 
йл. 1 от Регламент (КС) 2016/679/ Removed 
persona! date on Иш yiounds of Art, Para, 1 
of Regulation (EU) 2016/679. 
в качеството ми на член на 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм служител в „Ч£3 Разпределение България" АД. 
2. Не съм акционер, който притежава пряно или чрез свързани лица най-малко 

25 на сто от гласовете в общото събрание в „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
и не съм свързано с„ЧЕЗ Разпределение България" АД лице. 

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД. 

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на 
търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3. 

5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД, 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл, 116а1, ал.2 
огЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК. 
Л 

f юдписьг е положен, на е -оличон на 
основание чл, Н, ял. 1 ot Р&тммсит (£С) 
2016/679/ Tiifl signature was placed, hut 

Декларатор: remove<l <ш iha grounds of Art,5, Рзгя. i «f 
Regulation (EU) 2016/679. 

Венелин Александров Колицов 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл,234, ал.2 н 3 от ТЗ 

от 
ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЛИЦОВ, 

Заличони лимниданни нз осноаание чл, % ал. 1 от Рнглнмент 
'{EQ Ж J6/679/ Unmoved personal daw on tfie grounds of Ait.5, 
Гагд. 1 of Regulation (EU) 2Ш6/679. 

като лиме избрано за член на 
Надзорния съвет на „Чез Разпределение България" АД 

С настоящата декларирам, че: 
1ш съм съгласен да бъда член на Надзорния съвет на „Чез 

Разпределение България" АД, 
2. не са налице пречки по чл.234, ал.2 ТВ и Устава на дружеството, а 

именно: 
а] не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, 

прекратено поради несъстоятелност,. през последните 2 години, предхождащи 
датата на решението за обявяване на несъстоятелността $ са останали 
Н&удовлетворени кредитори] 

б) не сън бил управител, член на управителен ти контролен, орган на 
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение .на задължения по създаване и съхраняване на 
определените му нива от запаси но Закона за запасите от нефт. и нефтопродукти, 

3, отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава „Чез 
Разпределение България" АД, 

Известна ми е наказателната отговорност по чл,313 отНХ. 

Дал декларацията, 

ВЕНЕЛИН АЛЕКСАН$ЙВ НОДИЦОВ 
ii 

Гюдткгьт е положен, но a лалячен ня 
основание чл. 5, m. 1 от Рсглам*а-н [ Ю 
2016/67?/ The signature was placed, but removed 
ол the grounds <if ArLS, Para 1 of Regulation <tU) 
2016/67У. _ 

Ha 25.5.2021 г. Светлана Георгиева 
помощник-нотариус при Валентина Георгиева 
Нотариус s район - София 
Per, № 340 ла Нотариалната Кша^удос^оверявш 
подшийте върху 'шзд документ, пйиожежАТ! 
ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ 

с местожителство в гр. (с.) 

Рег.ЛЬ 4651 

Помощник-Нотариус: — ^ 



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 36252 

ВАЖИ ЗА СРОК 
ОТ ШЕСТ 
МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 26,05,2021 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ 
ЕГН/ЛНЧ: 
РОДЕН (А); 

ГРАЖДАНСТВО: България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: - - -

J 
МАЙКА: КРЪСТИНКА АСЕНОВА КРЪСТЕВА 
БАЩА: МИЛКО ПЕТКОВ ХРИСТОВ 

I i 

I 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 237, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон 

Долуподписаният, ВЕНЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ КОЯИЦОВ, ЕГН / в 
качеството си ма новоизбран член на Надзорния съвет на мЧез Разпределение 
България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост", 
бул. „Цариградско шосе" №. 159, бл. Бенчмарк Бизнес Център., с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М ; 

. 1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; 

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество освен в 
тези, за които съм уведомил дружеството; 

3. Не участвам в управлението на други дружестеа или кооперации като 
лрокурист, управител или член на съвет, осеен в тези, за които съм уведомил 
дружеството; 

4. В случай, че обстоятелства по т, 1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат 
след избора ми за член на Надзорния съвет, се задължавам незабавно да уведомя 
писмено; 

5. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на 
член на Надзорния съвет на „Чез Разпределение България" АД, ако това би могло да 
повлияе върху дейността и развитието на дружеството, аключително след като 
престана да бъда член на съвета. 

Известна ми е наказателната отговорност, конто нося на основание чя, 313 от 
Наказателния кодекс на Република България, 

^ 
ПОДПИСЪТ fj ПОЛОЖйП, 110 0 МЛИЧеН НЛ 
осноолпие чл. !i, лл. 1 от Регламонг (tQ 
201(i/{i79/ The signature was placed, but 
temcivtid on Hie grounds of Art S, Расо. 1 nf 

25.05.2021 г. ДЕКЛАРАТОР: 
Гр. София /Венелин Колицов/ 



CURRICULUM VITAE 

PERSONAL INFORMATION 

Name 
Business address 

Residence 
Telephone 

Fax 
e-mail 

Nationality 

Date of birth 
PIN 

WORK EXPERIENCE 

• Dates (from - to) 
• Name and registered seat of 

employer 
»Type of business or sector 

• Occupation or position held 

• Dates (from - to) 
• Name and registered seat of 

employer 
»Type of business or sector 

• Occupation or position held 

» Dates (from - to 
» Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

• Dates (from - to 
• Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

» Occupation or position held 

• Dates (from - to 
• Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

ASSEN MILKOV CHRISTOV 

Bulgarian 

February 1994 - December 1995 
Mobikom, Sofia, Bulgaria, joint venture between Cable and Wireless, United 
Kingdom and Bulgarian Telecommunication Company 
The first mobile operator in Bulgaria 
Dealer 

October 1997 - January 2000 

Eurobank Pic (currently Piraeus Bank Bulgaria Pic), Sofia, Bulgaria 

Bank sector 
Chairman of the Board of Directors and Authorized representative - overall 
management of the company and representation before third parties 
April 2003-Apri l 2007 

Insurance Company Euroins Pic, Sofia, Bulgaria ( 

Insurance activity 
Chairman of the Supervisory Board - overall control and supervision of the 
operation of the Management board, convocation of the General meeting of 
shareholders of the company 
October 2006-Apri l 2020 
Euro-Finance AD, Sofia, Bulgaria 

Investment intermediation and asset management 
Chairman of the Board of Directors - overall management of the company and 
management of the operation of the Board of directors 

September 2005 - September 2012 
Scandinavia Motors EAD, Sofia, Bulgaria 

Authorized dealer of SAAB for Bulgaria 
Chairman of the Board of Directors - overall management of the company and 
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management of the operation of the board of directors 

• Dates (from - to 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

* Occupation or position held 

September 2011 -November 2017 

Balkan Intern at fori a I Basketball League EOOD, Sofia, Bulgaria 

Organization of sport everts Owner of 50 % of the share capital and Manager of the company 

•Dates {from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

4 Occupation or position held 

•Dates {from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

»Dates (from-to 
Name and registered seat of 

employer of employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

• Dates {from - to 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

* Occupation or position held 

•Dates (from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

May 2007 - March 2020 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A., Voluntari, Romania 

insurance activity 
Member of the Management Board - overall management of the company and 
voting decisions within the competence of the management board 
June 2000 - October 2018 
Avto Union AD, Sofia, Bulgaria 

Automotive Holding 
Chairman of the Board of directors - overalf management of the company and 
management of the operation of the board of directors 

February 199S - currently 
Starcom Holding AD, Etropciie, Bulgaria 

Holding activity 
Executive director (former Chairman of the Board of directors) - overall 
management of the company and representation before third parties 

December 2006 - currently 
Eurohold Bulgaria AD, Sofia, Bulgaria 

Holding Activity 
Chairman of the Supervisory Board - overall control and supervision of the 
operation of the Management board, convocation of the General meeting of 
shareholders of the company 

April 2006-July 2020 

Euroins Oslguruvanje AD, Skcpje, Macedonia 

Insurance activity 
Chairman of the Board of directors - overall management of the company and 
management of the operation of the board of directors 

•Dates (from - to) 
Name and registered seat of 

employer 
* Type of business or sector 

• Occupation or position held 

«Dates (from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

September 2015-currently 
Euroins Insurance Group AD, Sofia, Bulgaria 

Insurance Holding 
Chairman of the Board of directors - overall management of the company and 
management of the operation of the Board of directors 

March 2018 - currently 
Hanson Asset Management Limited, United Kingdom, London 

FCA regulated entities with scope of operation fund management activities and 
financial intermediation 
CF2 - Non - executive director- voting resolutions within the competence of 
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the Board of directors 

•Dates (from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
* Type of business or sector 

* Occupation or position held 

November 2018 - currently 
First Investment Bank AD - Russia 

Credit institution 
Chairman of {he Supervisory board-supervises the operation of the 
management board 

•Dates {from-to) 
Name and registered seat of 

employer 
• Type of business or sector 

• Occupation or position held 

December 2020- currently 
Quintar Capital Limited, Hong Kong 

investment firm, regulated entity 
Director - supervises the operation of the company 

EDUCATION AND 
TRAINING 

• Dates (from - to) 
• Name and type of 

organization providing 
education and training 

• Principal subjects 
• Level in national 

classification 

1984-1990 
Sofia University "St. Climent ofQchrida1' 

Physics 
Master's degree 

• Dates (from - to) 
• Name and type of 

organization providing 
education and training 

• Principal subjects 
• Level in national 

classification' 

• Dates (from-to) 
* Name and type of 

organization providing 
education and training 

• Principal subjects 
»Level in national 

classification 

1990-1991 
United Institute for nuclear research, Dubno City, Russia 

Physics 
specialization 

1992- 1993 
Open University - London- Management 

Management 
special ization 

Other Vice President of Track and field athletics federation Bulgaria 

ADDITIONAL SKILLS 

Mother tongue 

Other languages 

* Reading skills 
* Writing skills 

• Conversation 

Bulgarian 

English 

Very Good 
Very Good 
Very Good 

Russian 

Very Good 
Very Good 
Very Good 
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Organizational skills Excellent communication, organizational and analytical skilis 
and competences 

Technical skills Excellent computer literacy 
and competences 

20.01. 2021 
Sofia 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по члД146, алЛ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаният, Асен Милков Христов, 

, в качеството ми на член 
България" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, със седалище и адрес на 
управление; гр. София 1784, район „Младост" бул. „Цариградско шосе" №. 159, бл. Бенчмарк 
Бизнес Център, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание 
на следните юридически лица: 
- „Старком Холдинг" АД, ЕИК: 121610851 - пряко 51 % от капитала 
- „Куинтьр Кепитъл" Лимитид, Хонг Конг, per. № 2225458 - непряко участие 
- Хенсън Асет Мениджмънт Лимитид, per. № 07199183 - непряко участие 
- „Първа Инвестиционна банка" АД, Русия, per, № 1027739222246 - непряко участие 
- „Старком Финанс" ЕАД, ЕИК: 206074162 - непряко участие 
- „Еврохолд България" АД, ЕИК: 175187337 - непряко участие 
- „Алфа Евроактив" ЕООД, ЕИК: 121102290 - едноличен собственик на капитала 
- „Старком Холд" АД, ЕИК; 122075316 - пряко 99,67% от капитала 

2. Не съм прокурист в юридически лица. Участвам в управителни органи в следните 
юридически лица: 

- „Евроинс Иншурънс Груп" АД, ЕИК: 175394058 - Председател на Съвета на 
директорите; 

- „Еврохолд България" АД, ЕИК: 175187337 - Председател на Надзорния съвет; 
- „Старком Холдинг" АД, ЕИК: 121610851 - Изпълнителен член на Съвета на 

директорите и акционер, притежаващ 51% от капитала; 
- „Алфа Евроактив" ЕООД ЕИК: 121102290-Едноличен собственик на капитала и 

Управител; 
- „Първа Инвестиционна Банка" АД, Русия, per. № 1027739222246- Председател на 

Надзорния съвет; 
- „Старком Холд" АД, ЕИК: 122075316 - Председател на Съвета на директорите и 

акционер/притежаващ 99.67% от капитала; 
- „Хенсън Асет Мениджмънт7 ' Лимитид, Великобритания (Hanson Asset Management 

Ltd), per, № 07199183-директор. 
- „Уандър Груп" АД, ЕИК: 201181897 - Председател на Надзорния съвет; 
- „Куинтьр Кепитъл" Лимитид, ХонгНонг, per. № 2225458-член на Съвета на 

директорите; 
- Сдружение „Многоспортов ученически клуб към Частно Средно Училище "Свети 

Георги", ЕИК: 205537554 - Председател на Управителния съвет 

Заличени лични данни на основание чл. 5. ал. t or Регламент (ЕС) 
2016/679/ Removed personal data on the grounds of Art.5, Para. 1 of 
Regulation (EU) 2016/679. 

на Надзорния съвет на „Чез Разпределение 



Сдружение „българска федерация по лека атлетика". ЕМК: 160097688 - член на 
Управителния съвет, 

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда 
признат за заинтересовано лице. 

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по члД14б, ал.1 от ЗППЦК 
съм длъжен в 7-днеаен срок да актуализирам декларацията. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.ЗХ^р/ИК. 

Декларатор: _ 

.Подписът е гюложен., но е заличен ка 
Основание чл. 5, ая. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679/ The signature was placed, but removed 
on the grounds of Art.5. Рагз. 1 of ReguJaticn (EU> 
'2016/673. __ 
Асен дристов 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

почлЛ16а1, злп2 от Закона за публичното предлагане на ценни кн&ша 

долуподписаният, Асен Милков Христов, 
Заличени лични данни на основание чл. 5, зя 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ Removed personal г , 
data on the grounds of Art.5, Para, 1 of Regulation (EU) 2D16/679. g ИЗЧ2СТВОТО М И Ha 

член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, вписано в Търговския 
регистър при Агенцията го вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 
управление; гр, София, 1784, бул. „Цариградско шосе" № 159, бл. БенчМарк бизнес 
Център, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм служител в „ЧЕЗ Разпределение България" АД. 
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 

25 на сто от гласовете в общото събрание в „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
и не съм свързано с„ЧЕЗ Разпределение България" АД лице. 

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД. 

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на 
търговско дружество или друго юридическо лице по т, 2 и 3. 

5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД. 

Известно ми е, не при настъпване на съответните обстоятелства по чл. 116а1, ал.2 
отЗПг(цК съм длъжен в 7-днеаен срок да актуализирам декларацията. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НН. 

Декларатор: 

Подписът е положен, ко е заличек на 
осмаезние чл. 5, ал. t or Рчгяамекг (£Q 
2016/679/ The signature was placed, but 
removed on the grounds of Art.5, Para. 1 
of Regulation (£U) 2016/679. 

Ас/н МИЛКОВ Христов 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ 

от 
АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ, 

Заличени лични данни на основание чл. 5, зл. 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679/ Removed personal data on (he 
grounds oFArt,5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679. 

като лице избрано за член на 
Надзорния съвет на „Чез Разпределение България" АД 

С настоящата декларирам, че: 
%. съм съгласен да бъда член на Надзорния съвет на „Чез 

Разпределение България" АД. 
2. не са налице пречки по чл.234, ал.2 ТЗ и Устава на дружеството, а 

именно: 
а) we съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, 

прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи 
датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали 
неудовлетворени кредитори; 

б) не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на 
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно 
постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на 
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. 

3. отговарям на другите изисквания, предвидени, в Устава „Чез 
Разпределение България" АД. 

Известна ми в наказателната отговорност по чл.313 от ИК. 

Дал декларацията, 

А 
Подписът е положен, но е заличен на 
основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679/ The signature was placed, but removed 
on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (E.U) 
2016/679. 
АЙЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ 

На 25.5.2021 г. Светлана Георгиева 
помощник-нотариус при Валентина Георгиева 
Нотариус в район - София 
Per. № 340 на Нотариалната Кайара.удостоверявам 
подписите върху този документ, 
АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ Е]Г 
с местожителство в гр. (с.) 

Рег.№ 4638 

Помощник-Нотариус: 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чя. 237, ал. 3 и ал. S от Търговския закон 

Долуподписаният, АСЕН МИЛКО& ХРИСТОВ, ЕГН \ й качеството си на 
новоизбран член иа Надаорний съвет на „Чез Разпределение България" АД, със 
седалище щ адрес иа управление; гр, София 1784, район „Младост" бул, „Цариградско 
июсе" Ns. 159, бл, Бенчмарк Бизнес Център., с настоящата 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

1. Не участвам в търговски дружества като неограничена отговорен съдружник; 

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество освен в 
тези, за която съад уеедомил дружеството; 

3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като 
пронурист, управитйл или член на съвет, освен е тези, за които съм уведомил 
дружеството; 

4. В случай, че обстоятелства по т. 1, 2 и 3 от настоящата декларация възникнат 
след избора ми за член на Надзорния съвет, се задължавам незабавно да уведомя 
писмено; 

5. Няма да разгласявам информацията, станала ми из&есгнз е качеството ми на 
член на Надзорния съвет на „Чез Разпределение България" АД, ако това би могло да 
повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително слсд като 
престана дз бъда член на съвета. 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от 
Наказателния кодекс на Република България. 

25.05.2021 г, 
Гр. София 

Л // 

ДЕКЛАРАТСР: 

Подписът а положен, ito е .чя личен иа ааюиаиие чл. 
5, зл. 1 от Роиш/lew (ЕС) 20l6/67<y The signature w ŝ 
placet h?ii removed on the ground* of Art,5, Рига. 1 (jf 
Regulation {F.U)20l6/&7k 

//Асен Христов/ 




