Информация по приложение № 11 към Наредба № 2 за проспектите при публично
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Наименование на публичното дружество: “Винзавод” АД
Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул.”България” 75
Регистрация - фирмено дело 3108/1996 година на Пловдивски окръжен съд, том 1, стр.
176, парт. N 45, рег. 2
- решение N 2605/18.IV.1997 г.
- решение N 7598/16.10.1997 г.
- решение N 3790/19.V.1998 г.
- решение N 4887/19.VII.1999 г.
- решение № 5366/26.09.2001 г.
- решение № 3398/03.06.2002 г.
- решение № 6186/28.08.2003 г.
- решение № 4297/29.05.2007 г.
- решение № 5637/03.07.2007 г.
- пререгистрация в Агенция по вписвания – м.март 2008 год.
1.Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията,
свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,която съставлява
всеки отделен клас.
Капитала на “Винзавод” АД Асеновград е в размер на 10 016 526 лв. /десет милиона
шестнадесет хиляди и петстотин двадесет и шест лева/, разпределени в 10 016 566 бр. акции с
номинал 1 лев. Всички акции са от един клас, като всички са допуснати за търговия на
регулирания пазар в Република България.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от
дружеството или друг акционер.
В устава на дружеството няма предвидени ограничения за прехвърляне или притежание
на ценни книжа . С оглед обстоятелството , че “Винзавод” АД е публично дружество за него
са налице ограниченията предвиждани в тази насока съгласно ЗППЦК.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за
акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите.
1.
Росен Събев Чаталбашев с ЕГН 5705290102 и адрес : гр. Гоце Делчев, ул.”Илия
Батаклиев” № 4 , притежаващ пряко 3 620 560 броя акции от дружеството, съставляващи
36,15 % от акциите на дружеството.
Същия акционер е и едноличен собственик на “Агропромдейн-Каваците“
ЕООД , което дружество упражнява не пряк контрол върху акции на “Винзавод” АД –
виж т.3 и т.4 по долу. – като по този начин притежава и непряко акции в дружеството.

2.
Йордан Стефанов Стефанов с ЕГН 3909124546 и адрес: Пловдив ул.”Иван Вазов”
№ 61 А, притежаващ 411814 – бр. акции съставляващи 4,11 % от акциите на дружеството.
Същия акционер притежава и 10 % процента от акциите на “Вини АС” АД , което
дружество притежава 5008250 бр. акции , съставляващи 49,99 % от акциите на
“Винзавод”АД , като по този начин чрез притежаваните от него пряко акции и
притежаванете посредством “Вини АС” АД акции този акционер притежава повече
от 5 % от акциите на дружеството .
3.
“ Вини АС” АД , ЕИК 115132126 със седалище и адрес на управление : Асеновград
бул.”България № 75” – притежаващо 5 008 250 бр. акции от дружеството , съставляващи
49,99 % от акциите на дружеството.
4.
“Агропромдейн Каваците” ЕООД с ЕИК 101058723 и седалище и адрес на
управление : Асеновград , бул.”България” № 75. Това дружество притежава 74 % процента от
акциите на “Вини АС” АД гр. Асеновград, като по този начин упражнява непряк контрол
върху повече от 5 % от акции във “Винзавод”АД
4.
тези права.

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на

Съгласно устава на дружеството няма изрични разпоредби които да предоставят на
някой от акционерите специални контролни права. Такива могат да се осъществяват
единствено от акционерите с по-голямо процентно участие в капитала на дружеството с оглед
изискуемото мнозинство за вземане на някои от решенията от Общото събрание на
дружеството. Съгласно чл. 52 във връзка с чл. 43, т.1,2,3 от устава на дружеството Общото
събрание взема решения с мнозинство от 2/3 от представения капитал относно изменения в
устава на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване
на дружеството. Акционерите с по- голямо дялово участие, които на практика могат да
осъществяват контрол по тази точка са описани в т.3
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се
упражнява непосредствено от тях.
В устава на дружеството не са предидени
специални разпоредби относно
осъществяване на контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители
на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от
тях.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху праватана глас
на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срокза
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничествона
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделениот
притежаването на акциите.
В устава на дружеството няма изрични разпоредби и относно ограничения върху
правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас и др.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които да са известни на дружеството, които
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и
допълнения в устава.
Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в
устава са формулирани съответно в чл. 55 и и чл.43 от устава на дружеството.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.
Правомощията на управителните органи на дружеството произтичат от закона и
разпоредбите на чл. 58 от устава на дружеството.Правомощията на Съвета на директорите да
взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са уредени
единствено в закона , без да са налице специални разпоредби в тази насока в устава на
дружеството.
10.
Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.
Няма сключени съществени договори от дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.
11.Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно
основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с
търгово предлагане.
Няма сключени споразумения между дружеството и членове на управителните му
органи или служители за изплащане на обезщетение извън предвидените по закон при
напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите
правоотношения по други причини.
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