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“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД 
(акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България) 

 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ 

за публично предлагане  
на 2 550 000  обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми,  

с право на един глас акции от увеличението на капитала 
 

Вид предлагани акции 
Обикновени, поименни, безналични, 
свободнопрехвърляеми, с право на един глас 

Брой предлагани акции 2 550 000  
Номинална стойност за акция 1 лев 
Емисионна стойност за акция 1,35 лев 

Настоящето Допълнение към Резюме се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и в съответствие с 
Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически 
стандарти за публикуване на притурка към проспекта и съдържа единствено информация, свързана с 
настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения проспект за 
публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Опортюнити България Инвестмънт” АД 
АД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е 
наличието на одитиран годишен финансов отчет на “Опортюнити България Инвестмънт” АД към 
31.12.2017 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на проспекта, състоящ се от 
регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюме и с допълнението на 
проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за 
предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. 
Проспектът съдържа цялата информация, която  съобразно особеностите на дружеството и на публично 
предлаганите ценни книжа  е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за 
основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност. 

Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето (като част от Проспекта) с Решение № 90 – 
Е/24.01.2018 г. и Допълнението към него с Решение № 373 - Е/11.04.2018 г., което не е препоръка за 
инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за 
верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.  
Членовете на Съвета на директорите на “Опортюнити България Инвестмънт” АД и инвестиционен 
посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или 
непълни данни в Допълнението към Резюмето. Законните представители на емитента и лицата, 
представляващи инвестиционен посредник ”Капман” АД, декларират, че след като са положили всички 
разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към 
Резюмето, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е 
вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Резюмето съответства на изискванията на 
закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в 
изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни 
данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от 
тях финансови отчети.  
 

Инвестиционен посредник по емисията 
ИП “Капман” АД 

гр. София, ул. “Три уши” № 8 
 

30 март 2018г. 
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СЪЩЕСТВЕНОТО НОВО ОБСТОЯТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА 
НА „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 90-E/24.01.2018 г., КОЕТО 
МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, Е НАЛИЧИЕТО НА ОДИТИРАН 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД КЪМ 31.12.2017г. 
 
Допълнението към Резюмето следва да внесе допълнения към представените финансови данни с данни от 
одитирания годишен финансов отчет на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г., както 
следва: 
 
• ПО РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ, ЕЛЕМЕНТ Б.7, ЕЛЕМЕНТ Б10 
• ПО РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ, ЕЛЕМЕНТ Д6 
 

 

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ 

Приложен
ия 

Елемент 
Изискване за оповестяване 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Б.7 

За периода 01.01.2014г. до 31.12.2016 г. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД не е извършвало 
инвестиции в дълготрайни активи. През 2017 г. Дружеството е придобило дълготрайни активи – 
инвестиция в асоциирано дружество на стойност 15 хил. лв., представляващи 15 000 дяла от 
капитала на „Българско обслужващо дружество” ООД. Основният дял от инвестициите на 
„Опортюнити България Инвестмънт“ АД се състои от акции на търговски дружества (основно 
допуснати до търговия на пазар, организиран от „Българска фондова борса – София“ АД) и дългови 
ценни книжа (облигации). 

В следващата таблица са представени текущите активи на Емитента за всяка финансова година за 
периода, обхванат от историческата информация до датата на настоящия документ. Към 
31.12.2014г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са както 
следва:  

Таблица 2. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2014 г. 

Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

1 318 000 BGN 1028 

Акции 
Български фонд за дялово 
инвестиране АД BG1100001129 26 000 BGN 29 

          1057 
  Източник: Одитиран годишен финансов отчет  на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г  

 
Към 31.12.2015г. краткосрочните финансови активи на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД са 
както следва:  

 Таблица 3. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2015 г. 

Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

1 118 000 BGN 1010 

Акции 
Български фонд за 
дялово инвестиране АД BG1100001129 26 000 BGN 30 

Акции Риъл Булленд АД BG1100006136 60 000 BGN 59 

Облигации Ай Деа АД BG2100001143 60 BGN 60 

          1159 
  Източник: Одитиран годишен финансов отчет  на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2015г  

 Към 31.12.2016г. активите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - краткосрочни     финансови 
инструменти, държани за търгуване, са както следва: 

   Таблица 4. Краткосрочните финансови активи на Емитента към 31.12.2016 г. 

Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

1 118 000 BGN 1010 

Акции 
Български фонд за 
дялово инвестиране АД BG1100001129 26 000 BGN 39 

Акции Риъл Булленд АД BG1100006136 60 000 BGN 60 

Облигации Комсиг ЕАД BG2100009161 254 BGN 262 

Облигации ТЕЦ Бобов дол ЕАД BG2100004154 700 BGN 732 

          2103 

http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
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Източник: Одитиран годишен финансов отчет  на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2016г. 

Таблица 4А. Краткосрочните финансови активи и финансови инвестиции в асоциирани предприятия  на 
Емитента към 31.12.2017 г. 

 Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

898 000 BGN 811 

Акции Риъл Булленд АД BG1100006136 50 000 BGN 50 

Акции 
Български фонд за 
вземания АДСИЦ 

 
13 000 BGN 130 

Облигации Комсиг ЕАД BG2100009161 254 BGN 270 

Облигации ТЕЦ Бобов дол ЕАД BG2100004154 700 BGN 755 

 
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ 

 
BG2100007132 32 BGN 32 

     
2048 

Източник: Одитиран годишен финансов отчет  на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г. 

 
Към 31.12.2017 г. активите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД - дългосрочни     финансови 
инструменти инвестиции в асоциирани предприятия са както следва: 

 Таблица 4Б. Дългосрочни финансови активи – инвестиции в асоциирани предприятия  към 31.12.2017 г. 

 Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

 Дялове 
 

 Българско обслужващо 
дружество ООД    15 000  BGN 15 

     
15 

Източник: Одитиран годишен финансов отчет  на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г. 

 Към 30.09.2017 г. активите на Емитент - краткосрочни финансови инструменти,  държани за 
търгуване, са както следва:   

 Таблица 5. Краткосрочните финансови активи и финансови инвестиции в асоциирани предприятия  на 
Емитента към 30.09.2017 г. 

 Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

898 000 BGN 811 

Акции 
Български фонд за дялово 
инвестиране АД BG1100001129 26 000 BGN 27 

Акции Риъл Булленд АД BG1100006136 50 000 BGN 50 

Облигации Комсиг ЕАД BG2100009161 254 BGN 266 

Облигации ТЕЦ Бобов дол ЕАД BG2100004154 700 BGN 766 
 Дялове 
 

 Българско обслужващо 
дружество ООД    15 000  BGN 15 

     
1935 

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 30.09.2017г 

Към 31.12.2017 г. активите на Емитент - краткосрочни финансови инструменти,  държани за 
търгуване, са както следва:   

Таблица 5А. Краткосрочните финансови активи и финансови инвестиции в асоциирани предприятия  на 
Емитента към 31.12.2017 г. 

 Вид Емитент ISIN код 
Брой/ 

Номинал 
Валута 

Пазарна 
стойност в  

хил.лева 

Акции КК Инвест АД  
 

898 000 BGN 811 

Акции Риъл Булленд АД BG1100006136 50 000 BGN 50 

Акции 
Български фонд за 
вземания АДСИЦ 

 
13 000 BGN 130 

Облигации Комсиг ЕАД BG2100009161 254 BGN 270 

Облигации ТЕЦ Бобов дол ЕАД BG2100004154 700 BGN 755 

 
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ 

 
BG2100007132 32 BGN 32 

 Дялове  Българско обслужващо    15 000  BGN 15 

http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003973
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003973
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003945
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003973
http://www.csd-bg.bg/emissions_spr_info.php?EMISSION_ID=1003973
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 дружество ООД 

     
2063 

Източник: Междинен финансов отчет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2017г 

Таблица 6. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД  одитирани 
годишни финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г., 31.12.2016г.и 31.12.2017 г. 

№ 
Нетекущи и текущи 

задължения (хил.лв.) 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 Търговски и други задължения 184 5 8 11 

2 
Задължения към персонала и 
осигурителни предприятия  

- -  - 

3 Данъчни задължения  2 - - 

4 
Задължения по облигационен 
заем 

- - 1015 1015 

  Общо  
31.12.1811

84 
7 1023 1026 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г . 
31.12.2016г.и 31.12.2017 г. 

Текущите задължения на Емитента за 2014 г. се състоят основно от получени аванси в размер на 
175 хил. лв. във връзка с договор за маркетингово проучване, както и търговски и други 
задължения в размер на 9 хил. лв. През 2014г., дружеството не отчита нетекущи задължения. Към 
31.12.2015 г. общият размер на текущите задължения възлиза на 7 хил. лв.  Към края на 2015 г. 
Емитентът отчита единствено търговски (в размер на 5 хил лв.) и данъчни задължения (в размер 
на 2 хил.лв- разчет за данък печалба). През 2015г., дружеството не отчита нетекущи задължения. 
Към 31.12.2016 г., след успешно емитиране на облигационна емисия в размер на 1 015 000 
корпоративни облигации, Дружеството отчита дългосрочни задължения в размер на 1015 хил. лв. 
Краткосрочните задължения възлизат на 8 хил. лв. 

За 2017 г. Дружеството отчита дългосрочни задължения по облигационен заем в размер на 1015 
хил. лв. и краткосрочни задължения в размер на 11 хил. лв.  

Таблица 7. Нетекущи и текущи задължения на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база 
финансови отчети към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

№ 
Нетекущи и текущи 

задължения (хил.лв.) 

30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 31.12.2017 

1 
Търговски и други 
задължения 

8 7 
15 20 11 

2 

Задължения към 
персонала и 
осигурителни 
предприятия 

2 3 

- 20 - 

3 Данъчни задължения - 1 2 - - 

4 
Задължения по 
облигационен заем 

- - 
1015 1015 1016 

  Общо  10 11 1032 1035 1027 

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 
30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

Към 30.09.2014 г. Емитенът отчита краткосрочни задължения в размер на 10 хил лв., формирани от 
търговски и други задължения в размер на 8 хил. лв. и пенсионни и други задължения към 
персонала – 2 хил. лв. Към 30.09.2015 г. Емитенът отчита краткосрочни задължения в размер на 11 
хил лв., формирани от търговски и други задължения в размер на 7 хил. лв., състоящи се от 
задължения към доставчици на стоки и услуги – 2 хил. лв. като и други задължения – 5 хил. лв., 
Задълженията към персонала и осигурителни предприятия представляват  пенсионни и други 
задължения към персонала в рамер на 3 хил. лв. Данъчните задължения са свързани с данък 
добавена стойност в размер на 1 хил. лв. Към края на на третото тримесечие на 2016 г. дълго-
срочните задължения на емитента по облигационен заем възлизат на 1015 хил. лв. Краткосрочните 
задължения на Емитента в размер на 17 хил. лв. включват задължения към доставчици и клиенти – 
2 хил. лв, данъчни задължения – 2 хил. лв. и други задължения – 13 хил. лв. От същия характер са и 
отчетените търговски и други задължения на Емитента към края на третото тримесечие на 2017 г. 
Към 31.12.2017 г. дългосрочните задължения на „Опортюнити България Инвестмънт” АД по 
облигационен заем са в размер на 1015 хил. лв. Краткосрочните задължения от 11 хил. лв. са 
формирани от задължения към доставчици и клиенти на стойност 2 хил. лв. и други задължения на 
стойност 9 хил. лв. 

Таблица 8. Собствен капитал на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД  одитирани годишни 
финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г., 31.12.2016г.и 31.12.2017 г. 

№ Собствен капитал (хил.лв.) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
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1 Основен капитал 50 50 50 850 

2 Резерви  123 123 151 151 

3 
Финансов резултат от 
минали години 

1008 738 994 159 

4 
Финансов резултат от 
текущата година  

-270 284 -35 -43 

 Общо 911 1195 1160 1117 
Източник: Одитирани годишни финансови отчети на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г , 
31.12.2016г.и 31.12.2017 г. 

Промяната в собствения капитал на дружеството за разглеждания период (2014 - 2017 г.) се дължи 
основно на отчетените финансови резултати от дружеството.  

Таблица 9. Собствен капитал на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база финансови отчети 
към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

№ 
Собствен капитал 
(хил.лв.) 

30.09.2014 30.09.2015 
30.09.2016 30.09.2017 31.12.2017 

1 Основен капитал 50 50 50 850 850 

2 Резерви  - 123 151 151 151 

3 
Финансов резултат 
от минали години 

1131 738 
994 158 158 

4 
Финансов резултат 
от текущата година  

36 154 
-39 -33 -43 

  Общо 1217 1065 1156 1126 1116 
Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 
30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

Отчетените стойности на собствения капитал на Емитента към края на съответните междинни 
периоди на 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., отразяват резултатът от текущите финансови операции 
на дружеството и влиянието на натрупаната печалба или загуба за предходната календарна година. 
Към края на отчетните периоди за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Емитентът отчита резерви в размер 
съответно на 123 хил. лв, и 151 хил. лв. в резултат на формирана печалба към края на 2015 г.  и 2016 
г., чието разпределение, съгласно Устава на дружеството,  включва отделяне на най-малко 10% за 
попълването на фонд „Резервен“. 

 Таблица 10. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД  на база 
одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2014г., 31.12.2015г., 31.12.2016г. и 31.12.2017 г. 

№ Отчет за доходите  (хил.лв.) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 Приходи от продажба на услуги 803 707 - - 

2 Приходи от лихви  3 31 61 

3 Финансови разходи - - - 31 

4 Оперативни разходи    66 

4.1 Разходи за външни услуги 898 518 14 25 

4.2 Разходи за персонала 32 32 38 32 

4.3 Други разходи 6 4 6 9 

5 
Печалба/загуба от оперативна 
дейност 

-133 156 -27 -36 

6 

Печалба/Загуба от финансови 
активи и пасиви по справедлива 
стойност в печалбата или 
загубата, нетно 

-137 130 -8 -7 

7 Разходи за данъци върху дохода - 2 - - 

8 Печалба/Загуба за периода -270 284 -35 -43 

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на  „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 31.12.2014г., 31.12.2015 г . 
31.12.2016г.и 31.12.2017 г. 

Към 31.12.2014 г. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД отчита нетна загуба в размер на 270 хил. 
лв. Отрицателният финансов резултат е в следствие основно на отчетена промяна в справедливата 
стойност на финансовите активи държани за търгуване – реализирана загуба в размер на 137 хил. 
лв. Приходите на дружеството са в размер на 803 хил. лв и са формирани основно от макетингови 
услуги. Разходите за външни услуги заемат най-голям дял от оперативните разходи на Емитента и 
са в размер на 898 хил. лв., като включват основно разходи за административно-правни и 
консултантски услуги свързани с маркетингово проучване. Извършените разходи за персонала 
включват разходи за възнаграждения в размер на 28 хил. лв и за осигуровки – 4 хил. лв. Към 
31.12.2015 г. Дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 284 хил. лв. 
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Приходите на дружеството са формиран основно от маркетингови услуги. В разходите на 
дружеството в най-голяма тежест са разходите за външни услуги, включващи основно разходи за 
административно правни и консултатски услуги. Към 31.12.2016 г. Емитентът отчита отрицателен 
финансов резултат – 35 хил. лв, вследствие на липсата на приходи от оперативна дейност. 
Дружеството отчита приходи от лихви от притежаваните корпоративни облигации за 31 хил. лв. 
Разходите за персонала са формирани от разходи за заплати в размер на 32 хил.лв и разходи за 
осигуровки в размер на 6 хил.лв. 

Към 31.12.2017 г. Дружеството отчита отрицателен финансов резултат – 43 хил. лв, вследствие на 
липсата на приходи от оперативна дейност. Дружеството отчита приходи от лихви от 
притежаваните корпоративни облигации за 61 хил. лв. Разходите за персонала са формирани от 
разходи за заплати в размер на 28 хил.лв и разходи за осигуровки в размер на 4 хил.лв. Разходите за 
външни услеги са в размер на 25 хил. лв. 

Таблица 11. Отчет за всеобхватния доход на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД на база 
финансови отчети към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

№ 
Отчет за доходите  
(хил.лв.) 

30.09.201
4 

30.09.201
5 

30.09.201
6 

30.09.201
7 

31.12.201
7 

1 Приходи 747 665 - - - 

2 Приходи от лихви - - - 45 61 

3 Разходи за външни услуги 684 478 11 15 25 

4 Разходи за персонала 24 24 28 22 32 

5 Други разходи 2 3 5 5 9 

6 
Други финансови разходи 
обезценка 

1 - 
- - - 

7 

Печалба/Загуба от 
финансови активи и пасиви 
по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, 
нетно 

- -6 

 
5 

 
-36 

 
-38 

8 
Печалба/Загуба за 
годината 

36 154 
-39 -33 -43 

Източник: Междинни финансови отчети на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД към 30.09.2014г., 30.09.2015г.  30.09.2016г., 
30.09.2017г. и 31.12.2017 г. 

Към 30.09.2014 г. Емитентът отчита приходи в размер на 747 хил.лв формирани от предоставени 
маркетингови услуги. Основно разходите на дружеството са в резултат на отчетените такива 
свързани с предоставени външни услуги- административни правни и консултантски услуги 
свързани с с маркетингово проучване. Към 30.09.2015 г. Емитентът отчита положителен финансов 
резултат в размер на 154 хил. лв.. Отчетените приходи от услуги – 665 хил. лв. са свързани с 
предоставени маркетингови услуги. Разходите за външни услуги намаляват в сравнение 
отчетените такива към 30.09.2014г., като отново с най-висок дял са разходите за външни услуги 
свързани с административни правни и консултантски услуги. Към 30.09.2016 г. Дружеството 
отчита отрицателен финансов резултат – 39 хил. лв., поради липса на приходи от оперативна 
дейност. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 44 хил. лв., формирани основно от  
разходи за външни услуги – 11 хил. лв. и разходи за възнаграждения и осигуровки – 28 хил. лв. Към 
края на третото тримесечие на 2017 г. разходите от дейността надвишават получените за периода 
приходи от дейността и Дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на 33 хил. лв.  
Приходите на Дружеството са формирани от приходи от лихви от притежаваните корпоративни 
облигации в размер на 45 хил. лв. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 42 хил. лв., 
формирани основно от разходи за външни услуги – 15 хил. лв. и разходи за възнаграждения и 
осигуровки – 22 хил. лв. 
Към 31.12.2017 г. “Опортюнити България Инвестмънт”АД отчита загуба в размер на 43 хил. лв. 
Приходите на дружеството са формирани от приходите от лихви от притежаваните корпоративни 
облигации на стойност 61 хил. лв. и приходи от положителни разлики от операции с финансови 
активи и инструменти на стойност 7 хил. лв. Оперативните разходи на дружеството са в размер на 
111 хил. лв. и се състоят от разходи за външни услуги в размер на 25 хил. лв., разходи за персонала в 
размер на 32 хил. лв., други разходи на стойност 9 хил. лв. и отрицателни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти на стойност 45 хил. лв. 

1, 4, 9, 11 Б.10 
 Няма квалификации в одиторските доклади към годишните финансови отчети за 2014г., 2015г., 
2016 г. и 2017 г. 

РАЗДЕЛ Д — ПРЕДЛАГАНЕ 

Приложен
ия 

Елемент Изискване за оповестяване 
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3, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.6 

Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на 
обикновена акция и на балансовата й стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени 
облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на 
обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция . „Опортюнити България 
Инвестмънт” АД не е издавало конвертируеми облигации, варанти или опции. Членовете на Съвета 
на директорите нямат право да придобиват ценни книжа, предмет на предлагането на различна 
емисионна стойност от обявената в Проспекта. Настоящите акционери имат правото да запишат 
издавани права, респективно нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в 
капитала на Дружеството.     
 

Таблица 12: Разводняване на капитала на “ Опортюнити България Инвестмънт” АД към 31.12.2017 г. на 
база междинен отчет 

Показател 

Към  
31.12.2017г. 

преди 
увеличението 

След записване 
на емисията в 
максимален 

размер 

След 
записване на 

емисията в 
минимален 

размер 

Обща сума на активите –лв 2 143 000 5 571 681.50 2  804 181,5 

Общо задължения-лв 1 027 000   1 027 000 1 027 000 

Балансова стойност на нетните активи-лв 1 116 000 4 544 681,50 1 777 181,51 

Акции в обръщение - брой 850 000 3 400 000 1 350 000 

Номинална стойност на акция – лв. 1 1 1 

Балансова стойност на акция – лв. 1,31 1,34 1,32 

Емисионна стойност на акция – лв. 1,35 1,35 1,35 

Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в 
% 

 
2,29% 0,76% 

Източник: Междинен финансов отчет на “Опортюнити България Инвестмънт” АД  към  31.12.2017г.    

 

Таблица 12А: Разводняване на капитала на “ Опортюнити България Инвестмънт” АД към 31.12.2017 г. 
на база годишен одитиран отчет 

Показател 

Към  
31.12.2017г. 

преди 
увеличението 

След записване 
на емисията в 
максимален 

размер 

След 
записване на 

емисията в 
минимален 

размер 

Обща сума на активите –лв 2 143 000 5 571 681.50 2  804 181,5 

Общо задължения-лв 1 026 000   1 026 000 1 026 000 

Балансова стойност на нетните активи-лв 1 117 000 4 545 681,50 1 778 181,51 

Акции в обръщение - брой 850 000 3 400 000 1 350 000 

Номинална стойност на акция – лв. 1 1 1 

Балансова стойност на акция – лв. 1,31 1,34 1,32 

Емисионна стойност на акция – лв. 1,35 1,35 1,35 

Разводняване(-)/Антиразводняване(+) в 
% 

 
2,29% 0,76% 

Източник: Одитиран годишен финансов отчет на “Опортюнити България Инвестмънт” АД  към  30.12.2017г. 

Размерът и процентите на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в 
увеличението на капитала на Дружеството от настоящата емисия, се изчислява като съотношение 
на броя на новоиздадените акции към общия брой на акциите след приключане на увеличението. В 
този случай при минимално увеличение на капитала, всеки акционер, не участвал в него чрез 
записване на акции от новата емисия ще разводни участието си в размер на 37%, а при максимално 
увеличение на капитала разводяването на неучаствалите акционери ще бъде в размер на 75 %.      

 
 
 
 

ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОРИГИНАЛА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, С ДРУГИТЕ ЧАСТИ НА 
ПРОСПЕКТА, С ДОКУМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО ТЕ ПРЕПРАЩАТ, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО 
НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ПО ЦЕЛИЯ ПРОСПЕКТ  В ОФИСИТЕ НА: 

ЕМИТЕНТ 

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ 
ИНВЕСТМЪНТ”АД 

 

“ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ”АД 
гр. София 1000, бул. Княгиня Мария Луиза №19, ет.1, ап.5 
тел: +(359) 2 421 9517 
От 9:30-17:00 ч.  
Лице за контакт: Иван Янев  
Електронен адрес: www.obinvestment.eu  

http://www.obinvestment.eu/
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Електронна поща: office@obinvestment.eu 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 

 

 

ИП „Капман” АД 
 Адрес:  гр. София, ул. Три уши № 8, ет. 6 
Тел.:  (+359 2) 40 30 200 
от 10.00 – 16.00 часа 
Лице за контакт: Антон Домозетски  
Интернет адрес: www.capman.bg 
E-mail: mail@capman.bg 

Проспектът ще бъде представен на интернет страницата на „БФБ – София“ АД.  

 
 

 

http://www.capman./

