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“ЮРИЙ ГАГАРИН” АД 
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
към финансовият отчет за дейността на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД за третото тримесечие на 

2010 година, съгл. чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат 
и собствения капитал на емитента;  
През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на дружеството. 
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 
участва в такава група; 
"Юрий Гагарин" АД не участва в икономическа група. 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, aпортни вноски на 
част от имуществото на дружеството, даване под наем на имущество,  дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на дейност;  
През третото тримесечие на 2010 г. не са настъпвали организиционни промени като 
преобразуване, aпортни вноски на част от имуществото на дружеството, даване под наем на 
имущество и преустановяване на дейност. С решение на СД от 04.08.2010 г., дружеството 
сключи договор за закупуване на технологична линия за производство на цигарени гилзи на 
френската фирма “DECOUFLE” с предвиждан старт на новото оборудване – първото тримесечие 
на 2011 година. Обем на инвестицията – 2 500 хил. евро, която ще се финансира със собствени 
средства.  
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на  
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко 
за следващото тримесечие; 
Не са изготвяни прогнози за текущият период. 
5. Данни за акционерите притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 
гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в 
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период; 
Брой на гласовете в общото събрание към 30.09.2010 г.: 

 Наименование: “БАРАНКО” ЕООД 
Седалище: гр.София 
Адрес на управление: гр.София, ул. "Узунджовска" № 13. 
Брой акции с право на глас: 491 913 броя. 
Дял от гласовете в ОСА: 49.00 % от гласовете в ОСА. 
Промяна в гласовете:   Няма 
 

 Наименование: “КОМСО ТАБАКО” ООД 
Седалище: гр.Пловдив 
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Адрес на управление: гр. Пловдив, пл. "Кочо Честименски" № 6. 
Брой акции с право на глас: 180 703 броя. 
Дял от гласовете в ОСА: 18.00 % от гласовете в ОСА. 
Промяна в гласовете:   Няма 
 

 Наименование: "Пенсионно  осигурително  дружество Алианц  България" AД.  
Седалище: гр.София 
Адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42. 
Брой акции с право на глас: (притежавани непряко): 114 953 броя.  
Дял от гласовете в ОСА: 114 953 бр. акции или 11,44 % от гласовете в ОСА, притежавани 
непряко чрез учредените  и  управлявани  от  дружеството: 
ДПФ "Алианц  България"  -   51035 бр. акции – 5,08 %.  
ЗУПФ "Алианц  България"  - 48323 бр. акции – 4,81 %. 
ЗППФ "Алианц  България" -  15595 бр. акции – 1,55 %. 
Промяна в гласовете:  Към 30.06.2010 г. общия брой гласове е 114 853 (11,43 %), като за 
съответните фондове броят на акциите е както следва: 
ДПФ "Алианц  България"  -   51035 бр. акции – 5,08 %.  
ЗУПФ "Алианц  България"  - 48223 бр. акции – 4,80 %. 
ЗППФ "Алианц  България" -  15595 бр. акции – 1,55 %. 

 Наименование: “Сlairmont Holdings Limited”  
Седалище: гр. Ларнака, Кипър 
Адрес на управление: 27, Gregory Afxentiou Ave., Larnaka, Cyprus  
Брой притежавани акции: 58 722 броя. 
Дял от гласовете в ОСА: 5.85 % от гласовете в ОСА. 
Промяна в гласовете:   Няма 
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и надзорни органи на емитента 
към края на съответното тримесечие, както и промените настъпили за периода от края на 
предходния тримесечен период за всяко лице поотделно; 
Съветът на директорите на "Юрий Гагарин" АД е в състав: 

▪ Петко Иванов Хитров – не притежава акции на дружеството. 
▪ Преслава Калинова Караджова – не притежава акции на дружеството. 
▪ Иван Крумов Шарланджиев – не притежава акции на дружеството. 

Няма настъпили промени от края на предходния тримесечен период. 
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;  
Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал; както и общата 
общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани 
производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал. 
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми,  
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
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взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на плащане, размер на поето задължение, условия и срок.  
Към 30.09.2010 година "Юрий Гагарин" АД има учреден залог върху: 

• Машина за дълбок печат "Атена", която е закупена чрез банков заем от Банка ДСК. 
Залогът представлява обезпечение по дългосрочен банков заем в размер на 7 947 хил. 
лв. при лихвен  процент – тримесечен EURIBOR + 2,95 % и падеж – 22.03.2012 г. Салдо 
към 30.09.2010 г. – 1 987 х.лв. (30.06.2010 г. – 2 317 х.лв.). 

• Машина за офсетов печат МAN ROLAND R905–6 LV.  Сключеният с “Първа 
инвестиционна банка” АД  договор за банков кредит е в размер на 2 934 х.лв. (1 500 
х.евро).  Лихвен %:  БЛП за евро + 3.41 %. Срок на кредита: 3 години. Падеж: 22.09.2011г. 
Салдо към 30.09.2010 г. – 751 х.лв. (30.06.2010 г. – 926 х. лв.).  

 
 

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
            /И. ШАРЛАНДЖИЕВ/ 

   
 
 

 


