
 

 

 

 
 

 
Вътрешна информация по Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран 
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 
дружества и другите емитенти на ценни книжа за "ЧЕЗ Разпределение 
България" АД за трето тримесечие на 2021 г. (01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.) 
 
 

Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД уведомява всички настоящи и 
бъдещи инвеститори, че представената по-долу информация е изготвена във връзка с 
изискванията на чл. 33а1, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба № 2"), и 
представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Информацията се отнася за 
периода на изтеклото трето тримесечие на 2021 г. 

 

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с цялата информация, предоставена в 
съответствие с чл. 33а1 от Наредба № 2. 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

 

• На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от 
акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е 
продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ 
АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). Предвид 
гореизложеното Управителният съвет счита, че са налице основания да се 
приеме, че лице, което непряко (чрез горепосоченото дружество) 
контролира над 5 % от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е 
„Еврохолд България“ АД. 

 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 

 

• Не е открито производство по несъстоятелност по отношение на 
Дружеството и  дъщерни дружества 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

 

• Сключване на нови съществени сделки 

След придобиването на мажоритарния акционерен дял от Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани Б.В. 
на 27.07.2021 г. настъпиха промени в структурата на заемите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.  
 
1. към Договор за заем с Европейска банка за възстановяване и развитие от 02.11.2016 г. е 

сключен Договор за допълнение и изменение от 22.07.2021 г., който влиза в сила след 
изпълнението на допълнителни условия. Крайният срок за влизане в сила е 30.11.2021 г.  

2. Сключен е Договор за заем между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Ийстърн Юропиън 
Електрик Къмпани Б.В. в размер на EUR 16,072,728. Лихвата по заема е 1.80%. Срокът на заема 
е 22.07.2022 г. Заемът не е обезпечен и е подчинен на заема от Европейската банка за 
възстановяване и развитие.  

3. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е уведомено за обстоятелството, че считано от 27.07.2021 г. 
ЧЕЗ а.с. е прехвърлило всичките си вземания по Договор за заем от 03.12.2018 г. на Ийстърн 
Юропиън Електрик Къмпани Б.В. и последното ще е единствен кредитор по Договора. 
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• Изпълнение на съществени сделки 

Дружеството закупува необходимите количества електрическа енергия за технологичен разход от 
организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени чрез търговската 
платформа на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) от пазарни сегменти: 
„Централизиран пазар за двустранни договори“, „Ден напред“, и  „В рамките на деня“. 

 

В съответствие с действащото законодателство през отчетния период „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД е изпълнявало съществени сделки, свързани с покупката на необходимите 
количества електрическа енергия за покриване на технологичен разход с БНЕБ, и таксите за достъп 
до и пренос през електропреносната мрежа с „ЕСО“ ЕАД по регулирани цени.  

 

Съществени сделки със свързано лице са осъществени между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 
„ЧЕЗ Електро България“ АД, съгласно договор за уреждане на финансовите взаимоотношения, 
породени от възникнали задължения  за мрежови услуги (пренос и достъп), предоставени на крайни 
стопански и битови клиенти, снабдявани от „ЧЕЗ Електро България“ АД. 

 

В изпълнение на договор за предоставяне на услуги между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 
свързаните лица - „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии 
България“ ЕАД, дружеството е изпълнявало съществени сделки. 

 

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

 

• Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие. 

 

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

 

През трето тримесечие на 2021 г. не е настъпила промяна на одиторите на 
дружеството.  

 „ЧЕЗ Разпределение България” АД, е открило процедура за възлагане на обществена поръчка от 
вида „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Избор на регистриран одитор по 
чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов 
отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“ и идентификационен 
(референтен) № PPS 21-065. На 13.10.2021г. Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ 
АД е изменил решение № D8724763 от 31.08.2021 г., като е определил за изпълнител на 
обществената поръчка: „ГРАНТ ТОРТОН“ ООД. 

 

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. 

 

• Към 30.09. 2021 г. на Дружеството не е известно да са образувани или прекратени  
съдебни или арбитражни дела или вземания на дружеството или негово дъщерно 
дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството 

 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 

 

• Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 
от емитента. 

 

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 про-
дължат да притежават публично предлагани ценни книжа.  
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(1) Въз основа на информация, оповестена публично от мажоритарния акционер на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД – „ЧЕЗ“, а.с., членовете на Надзорния съвет, Управителния 
съвет и Одитния комитет на Дружеството бяха информирани, че на 20.06.2019 г. „ЧЕЗ“ а.с. и 
ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В. са подписали договор за продажба на своите активи в 
България с „Еврохолд България“ АД на стойност от 335 млн. евро.  

Продажбата обхваща седемте дружества на „ЧЕЗ Груп“ в България: „ЧЕЗ България“ ЕАД, 
„ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 
„ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, „Фри Енерджи 
Проджект Орешец“ ЕАД и „Бара Груп“ ЕООД.  

Сделката по прехвърлянето на активите на „ЧЕЗ“, а.с. в България на купувача „Еврохолд 
България“ АД ще бъде финализирана след одобряването й от страна на компетентните 
държавни органи. 

На 24.10.2019 г. КЗК постанови Решение № 1169/24.10.2019 г. по преписка № КЗК/822/2019, 
с което забранява концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез 
придобиване от страна на „Еврохолд България“ АД на непряк едноличен контрол чрез 
„Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани“ Б.В. върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи 
Проджект Орешец“ ЕАД, „БАРА Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни 
технологии България“ ЕАД. Решението  е обжалвано по реда на Административно 
процесуалния кодекс от ЧЕЗ а.с., „Ийстърн Юръпиън електрик къмпани" Б.В., „Еврохолд 
България“ АД и „ЧЕЗ България Инвестмънтс“ Б.В. пред Административен съд – София 
Област. Образувано е административно дело № 1492/2019 г.  

С решение от 22.07.2020 Административен съд – София Област отмени Решение № 
1169/24.10.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК/822/2019 и 
върна преписката за ново произнасяне на Комисията съгласно задължителните указания 
дадени от съда.  

Комисията за защита на конкуренцията образува производство по преписка № КЗК/564/2020 
г., на основание Решение № 751/22.07.2020 г. на Административен съд – София Област, с 
което преписка № КЗК-822/2019г. е върната на Комисията за продължаване на 
производството от фазата на задълбочено проучване на намерението на „Еврохолд 
България“ АД да придобие непряк едноличен контрол върху предприятията на ЧЕЗ в 
България. На 29.10.2020 г. КЗК постанови Решение № 894/29.10.2020 г. по преписка № 
КЗК/564/2020, с което разреши концентрацията между предприятия, изразяваща се в  
придобиване от страна на „Еврохолд България“ АД на непряк едноличен контрол чрез 
„Ийстърн Юръпиън електрик Къмпани“ Б.В. върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи 
Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни 
технологии България“ ЕАД.  

На 19.01.2021 г. на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(„Комисията“) беше оповестена информация относно приетото от Комисията Решение за 
даване на разрешение на „ЧЕЗ“, а.с. да се разпореди с притежаваните от него 67% от 
акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги продаде и прехвърли на 
дружеството от групата на  „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ 
Б.В. В хода на образуваното административно производство по подаденото от „ЧЕЗ“,а.с. 
заявление, Комисията се е произнесла въз основа на постъпили становища от 
Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция 
за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов 
надзор. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 
14-дневен срок, което е последната разполагаема информация от Дружеството“. 
Решението е обжалвано. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е конституирано като 
заинтересована страна. На 22.06.2021г. Дружеството е получило съобщение, че 
образуваното производство е прекратено. Определението подлежи на обжалване в 
7-дневен срок от уведомяването. 

 

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на 
дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ 
Б.В. (Нидерландия). Предвид гореизложеното Управителният съвет счита, че са налице 
основания да се приеме, че лице, което непряко (чрез горепосоченото дружество) 
контролира над 5 % от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е „Еврохолд 
България“ АД. 
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(2) На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви епидемията от COVID-19 за 
пандемия, а на 13 март 2020 г. Народното събрание гласува извънредно положение в 
Република България, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки. На 
12.05.2020 г. Народното събрание прие промени в Закона за здравето, които са 
обнародвани в извънредния брой 44 на Държавен вестник от 13.05.2020 г. След отмяната на 
извънредното положение с решение на Министерски съвет от 14 май 2020г. в страната е 
обявена извънредна епидемиологична обстановка. Въпреки официалното отпадане на 
извънредното положение, последните промени в Закона за здравето и въвеждането на 
извънредната епидемиологична обстановка оставиха в сила част от мерките, въведени у 
нас, с цел ограничаване разпространението на COVID-19. Занапред ще продължават да са в 
сила и икономическите, здравните и социалните мерки, въведени заради епидемията.  

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Дружеството изпълнява всички 
наложени мерки, във връзка с предпазване от COVID-19. Ръководството текущо следи за 
поява на рискове и, респективно, на негативни последици от пандемията, като прави текущо 
оценки за възможните ефекти върху активите, пасивите и дейността на Дружеството, както и 
първоначални общи планове за реакция и решения. Продължава ваксинацията на 
служителите на ЧЕЗ в България срещу COVID-19. Ръководството е създало организация с 
цел осигуряване на непрекъснатост на работния процес, съобразно тази извънредна 
ситуация. Последната се следи текущо от всички дружества, с които „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД участва в обща икономическа група. На настоящия етап не са установени 
индикатори, които са засегнали конкретни активи и/или да водят до преустановяване или 
значително намаляване на дейности, нито се планират такива мерки, както и не са 
идентифицирани значителни обстоятелства, които биха наложили такива мерки или 
действия от страна на ръководството на Дружеството. Поради това преценката на 
ръководството е, че към момента не съществуват ясно очертани и конкретни фактори, които 
да поставят под въпрос приложимостта на принципа за действащо предприятие при 
изготвянето на финансовите отчети. 

Настоящата информация се оповестява и в изпълнение на препоръките на Комисията за 
финансов надзор от 13.03.2020 г. 

 

 

През трето тримесечие на 2021 г. не са възникнали други обстоятелства, които 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
………………………..                     ………………………..                    

Петър Холаковски     Виктор Станчев 

Член на Управителния съвет               Член на Управителния съвет                                                
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД         на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД         
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