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Докладът на Съвета на Директорите на „Завод за хартия Белово” АД съдържа коментар и
анализ на финансовите отчети, както и друга важна информация по отношение на
финансовата позиция и резултатите от дейността на Дружеството.
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“ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД е дружество с основна сфера на дейност производство
на хартия и изделия от нея, търговия и пласмент в страната и в чужбина, производство,
търговия и пласмент на опаковъчни материали, отдаване под наем на дълготрайни активи и
други незабранени със закон дейности.
Наименованието на дружеството е “ Завод за хартия - Белово” АД, гр. Белово. От
вписването на дружеството в Търговския регистър като акционерно дружество, то веднъж е
сменило наименованието си от “ КМХ Белово “ АД на “ Завод за хартия - Белово” АД, гр.
Белово. Промяната в наименованието е вписана в Търговския регистър с решение № 501 от
24.02.1998 г. на Пазарджишкият окръжен съд. „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД е
вписано в Търговския регистър като акционерно по ф.д. № 1650/91 по описа на
Пазарджишки окръжен съд, БУЛСТАТ Ю – 822104867, Данъчен № 1134000038

Към 31.12.2015 г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон, факс, e-mail и
web-site, както следва:
�-.�/012� �0� �3.454 � 66%�� 7.���-80/59:4 ;493� � 

Тел: <#�*#�=� ����� <#�*#�=� �>�#; Факс: <#�*#�=� ����
E-mail: office@belana.bg; web: http://www.belana.bg/

Регистрираният капитал на Дружеството в размер на 5 747 741 лева е разпределен в 5 747
741 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка една от тях. През последните
три години не са извършвани промени в капитала на дружеството.

“ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО” АД има едностепенна форма на управление:
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Панайотис Зеритис – Президент, Председател на СД
Михаил Сидеридис – Изпълнителен Директор и Член на СД
Севдалина Аспарухова – Член на СД
Теодора Халачева – Член на СД

,,� !���	�� �
 �������
 �  �������� �
 ��+'������

�����
 ������

“Завод за хартия – Белово“ АД е акционерно дружество с установен дялов капитал от
5.747.741 лв. Дружеството се намира в град Белово, Пазарджишка област.

Основната му дейност е производство и търговия с хартия и хартиени продукти.
Основните продукти са тишу, хартия за обвиване, тоалетни ролки, салфетки, носни
кърпи и други хартиени продукти с различна форма и качество.

http://www.belana.bg/
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�4A1@/ �) #6 GH,IJ � GH,IJ � ����

2013, T 1.556 5.360 8.946 15.862

2014, T 1.383 5.115 8.942 15.440

2015, T 1.098 5.836 9.264 16.198

Производството на хартия през 2015 година е 16 198 т при 15 440 т за 2014 година,
което представлява като цяла увеличение с 4,9% в сравнение с предходната година.

От гледна точка на вложени суровини, консумацията на целулоза рязко се е увеличила от
41,4% от вложената суровина през предходната година на 51,5% през 2015г., поради износа
на целулозни полуготови изделия.

По финансови причини продължава ограниченото използване на Дейкинг инсталацията.
Грубо и фино пречистване, както и горещо дисперсиращата система се използват, когато е
необходимо.
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В следствие на взетото през третото тримесечие на 2015г. от Дружеството решение, да спре
продажбата на не печеливши продукти, производството на готови изделия е намаляло от
775,264 търговски единици през 2014 г. до 654,334 търговски единици през 2015г.

Въпреки това сегментът на готовите изделия продължава да се третира като основна
дейност за фирмата, като се полагат непрекъснати усилия, за повишаване ефективността на
производството, подобряване на качеството и въвеждане на иновативни продукти както и
подобряване на оборудването.

Продължи изпълнението на детайлна програма в ремонтно-механичния цех на фирмата
за изработване на резервни части за хартиени и дообработващи машини с цел тяхната
по-добра и ефективна работа.
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В дружеството се извършва непрекъснат процес за подобряване на качеството, който ще
гарантира лидерските ни позиции на пазара при наличието на динамична и конкурентна
среда.

От юли 2001 година “Завод за хартия-Белово“ АД стана първата фирма в хартиената
промишленост , притежаваща сертификат по ISO 9001, който бе успешно преодитиран през
2009 г към ISO 9001:2008. Всички отдели в дружеството спазват предвидените процедури.

Провеждат се обучения на персонала , на отдела за Вътрешен Одит по качеството, както
и на отдел Осигуряване на Качеството.
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Провеждат се ежедневни срещи на отдел Хартиено Производство и Дообработващи
Машини, свързани с качеството. Развити са статистически методи за по-добра оценка
на отклоненията, както и за по-добро планиране на коригиращите действия относно
производствения процес.

През юли 2009г. Компанията e акредитирана със сертификат ISO 14001:2004 - Система за
управление на околната среда.

През 2013 година “Завод за хартия-Белово“ АД получи Удостоверение за екомаркировката
на ЕС в сектора на тоалетни ролки, а през 2014 година акредитация и в сектора на
кухненски ролки и салфетки.

� �����
 ������

Дружеството, след като стабилизира продажбите си през 2014 г., през 2015 г. показа ясни
признаци на стабилизиране след икономическата криза и рецесията, която започна през
последното тримесечие на 2008 година и все още повлиява пазарните условия.

������ ����	��

!04A/K81?3 @/ 5-?03;@12 L/M/0

Продажбите на вътрешния пазар са намалели от 8,264 млн. лв. през 2014 г. до 7,140 млн. лв.
през 2015 г. след прекратяване продажбата на непечеливши продукти и прекъсване
търговските взаимоотношения с веригите супермаркети Карфур и Пикадили поради
неспособността им да изпълняват договорените условия на плащане.

!04A/K81?3 5 N7K81@/

Външният пазар през 2015 бе силно засегнат от проблеми с ликвидността (Румъния -
Македония - Гърция - Кипър) както и от проблеми в икономическата среда в страните, към
които е насочен износът на фирмата.

Сключеният нов договор с Луфтханза не бяше достатъчен да се предотврати спада от
1,284 млн. лв. до 1,017 млн. лв.

!�	+� ������ ����	��

!04A/K81?3 @/ 5-?03;@12 L/M/0
Продажбите на полу-готови изделия на вътрешния пазар, след като показаха за последните
3 години значително увеличение, се стабилизираха на 7.994 млн. лв. в сравнение с 8.05 млн.
лв. през предходната година.
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Реализираните продажби биха могли да бъдат значително по-високи, ако Дружеството е по-
гъвкаво по отношение на ценообразуване, плащанията и условията за кредитиране.

!04A/K81?3 5 N7K81@/

Продажбите за износ на полу-готови изделия, се покачиха до изключително високи нива от
13,045 млн. лв. в сравнение с 10,088 млн.лв. от предходната година, регистрирайки
значително увеличение от 29,4%.

Гърция, Македония, Сърбия, Естония, Румъния и Кипър бяха основните дестинации
обхаващащи 94% от износа останалите 6% бяха разделени между 8 други държави.

"������ ��+��

Работниците и служителите в “Завод за хартия – Белово“ АД продължават да са безценен
ресурс за осъществяване на плановете за развитие на дружеството. Натрупания опит и
умения се считат за най-големите активи в бъдеще.

Средночисленият състав на персонала през 2015 година е 332 в сравнение с 345 през
2014 година. Това намаление е в резултат на основни промени и рационализация в
организационната структура, което оказа положителен ефект върху факторите за
ефективност през годината.

Важно е да подчертаем значението на съвместната работа между Борда на
Директорите, Ръководството и Персонала на дружеството през годината. Значителната
техническа, управленческа и търговска подкрепа от страна на Зеритис Груп също се
оказа важна за всички промени и подобрения, които се извършиха през 2015 година.

Персоналът в “Завод за хартия – Белово“ АД е осигурен с медицинско обслужване,
превоз до фабриката и професионално обучение.

������&����
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През 2015 г. фирмата инвестира за подобрения на оборудването си около 610 хил. евро в
сравнение с 837 хил. евро през 2014 г., в следните сфери на дейност на дружеството:

�����
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���# ���6 ����

1 Хартиено производство 684,368 426,913 195,000

2 Дообработки 292,173 109,284 225,000

3 Строителство 107,621 43,101 30,000

4 Други 17,665 257,687 160,255

� ��"�� ������=�% =#>�*=� >������
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Нетната печалба на дружеството в лева за последните три години е показана в дадената по-
долу таблица.

Полученият финансов резултат главно бе повлиян от пазарните условия, както и от
увеличените цени на основните суровини, енергия и транспортни разходи.

�!�
��� ���# ���6 ����

�1.� .5 �1.� .5 �1.� .5

Нетен финансов резултат 2 -1 291 -853

Нетни приходи от
продажби 28 891 28 089 29 685
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���# O ���6 O ����

/ � � #
,,,� �1@/@945 03M7.?/?
1. Натрупана печалба (загуба) в
т.ч.:

14 278 �O 14 280 ���O 12 989

неразпределена печалба 14 278 �O 14 280 ���O 12 989
непокрита загуба 0 �O 0 �O 0
еднократен ефект от промени в
счетоводната политика

0 �O 0 �O 0

2. Текуща печалба 2 ����O 0 �O 0
3. Текуща загуба 0 -1 291 �#6O -853
�8P4 M/ �07L/ ,,,Q �6 �=� ���O �� *=* �%O �� �#>
���� �
 �
���	 
 �6 �=� ���O �� *=* �%O �� �#>
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Способността на Дружеството да погасява дълговете си в срок е изразена чрез
коефициентите по-долу.

�43R1S13@? @/ 48P/ .1:51A@49?

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той представя
отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви.

Към 31.12.2015 г. Стойността на коефициента на обща ликвидност почти запазва стойността
си от 2014 г. През 2015 г. спрямо 2014 г., текущите активи на дружеството нарастват с 9 %, а
текущите пасиви се увеличават с 8 %.

�43R1S13@? @/ 8-0M/ .1:51A@49?

Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към
краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на
компанията е около 0.5.
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Стойността на коефициента на бърза ликвидност нараства през 2015 г. в сравнение с 2014 г.,
като групата на материалните запаси отбелязва незначително понижение.

�43R1S13@? @/ /894.T?@/ .1:51A@49?

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните
средства и краткосрочните задължения.

През 2015 г. спрямо 2014 г. групата на паричните средства нараства с 786 %.

�� �
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�43R1S13@? M/ R1@/@945/ /5?4@4F@49?

Показва какъв процент от общата сума на дълга е собствения капитал на дружеството.

Към 31.12.2015 г. стойността на коефициента на финансова автономност намалява, което се
дължи на увеличение на дълга с 6 % и намаление на собствения капитал на дружеството с
0.4 %.

�43R1S13@?/ @/ M/A.-K@2.49?

Увеличението в сравнение с предходната година, се дължи основно на инвестиционната
програма на Дружеството.

През 2015 г. в сравнение с 2014 г., нетекущите пасиви на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД
намаляват с 35 %, текущите пасиви се увеличават с 8 %, като сумата на дълга нараства с 6 %.
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-4?@4;3@13 A-.� :-F 48P/ 97F/ @/ /:?151?3

Показва каква част от активите се финансира чрез дълг.

Сумата на дълга нараства с 6 % през 2015 г. спрямо 2014 г., а стойността на активите се
увеличава с 1 %.

�3@?/81.@49? @/ 489?53@12 :/L1?/. BUHVC

Показателят за Рентабилност на собствения капитал се изчислява като финансовият
резултат на дружеството се изразява като процент от собствения капитал. Това съотношение
измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по отношение на техните абсолютни
инвестиции.

Към 31.12.2014 г. и 31.12.2015 г. стойностите на показателя са отрицателни, поради
отчетените за двете години загуби.

�3@?/81.@49? @/ /:?151?3 BUHWC

Този показател показва ефективността на използване на общите активи

,G� ������ �� +!�����
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Ръководството на „Завод за хартия Белово” АД носи отговорността за установяване и
управление на всички рисковете, с които се сблъсква дружеството. Политиката на СД
установява лимити за поемане на отделни видове рискове, дефинира правила за контрол
върху рисковете и съответствие с установените лимити.

�������� ���

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба ако клиент или
страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.
Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

	������� ���

Дружеството въпреки трудните икономически условия на пазара,осигурява необходимия
ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни
условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на
Дружеството.

http://www.google.bg/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и
текущите си задължения за период от 30 до 120 дни, включително обслужването на
финансовите задължения. Това планиране не включва възможния ефект от извънредни
обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, както и доставчиците на целулоза, за
които периода е по-дълъг, обикновено от 75 до 150 дни.

!
�
��� ���

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута,
лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или
стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния
риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като
се оптимизира възвръщаемостта.

�
	+��� ���

Като цяло, Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като:
- покупките на основни допълнителни материали, с които Дружеството търгува или влага в производството, са
в евро;
- продажбите на външен пазар са основно в евро;

	����� ���

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя 100% от заемите си да бъдат с
оптимално ниска лихва предлагана на финансовия пазар.

�����)
��"�� ������
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Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на
отделните клиенти. Тази експозиция също така може да зависи от риск от не плащане
присъщ за индустрията или за вътрешния пазар, на който Дружеството оперира.
Приблизително 95% от приходите на Дружеството през 2015 г. са резултат от продажби към
основни за фирмата клиенти : МЕТРО КЕШ енд КЕРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ; БИЛЛА ЕООД
БЪЛГАРИЯ; ГРЕСТОКОМЕРС ЕООД; СУПЕРМАРКЕТИ –ХЕЛАС ХАРТ / ГЪРЦИЯ;
АВИСО / МАКЕДОНИЯ; МАДЖИК СОФТ / АЛБАНИЯ; ХОРИЗОНТ ТИШУ / ЕСТОНИЯ;
ТЕХА / МАКЕДОНИЯ; МАКОКО КОМПАНИ / МАКЕДОНИЯ; ЕУРОТРЕЙД ИМПОРТ
ЕКСПОРТ / МАКЕДОНИЯ; САРС ГРУП / БЪЛГАРИЯ; ЕТ З.А. МЕРДЖАНОВ /
БЪЛГАРИЯ; ДАРИН ДИСТРИБУШАН / РУМЪНИЯ; БЕЛАРОЛ / МАКЕДОНИЯ; LSG /
ГЕРМАНИЯ; АЛФА / СЪРБИЯ; ДРАЛ ТЪРГОВИНА - СЪРБИЯ; и други.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за
кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.
Средно възможен търговки кредит е от 30 до 120 дни в зависимост от търговския авторитет
и е възможен толеранс до по-дълъг период. Възможна е и договореност съобразена с
търговски взаимоотношения по доставка на основни суровини при възможно по
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благоприятни цени. Тези лимити се преглеждат на месечна база. Клиенти, които не могат да
се вместят в критериите за кредитоспособност могат да извършват покупки срещу
заплащане в брой.

+!�
�	���� �
 �
!��
	


Политиката на ръководството е да се подържа силна капиталова база, така че да се подържа
доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за
развитие на бизнеса в бъдеще.

През годината не е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.
Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания наложени по договор или
регулативна рамка.

X�� �� !��)��
 �
 � ������ � �
�	��
�� �
 ���� �����	����

Този риск е свързан с демографски, икономически и технологични промени и обуславя
факта, че търсенето на продуктите на компанията би могло да се променя с времето и в
резултат на навлизането на нови продукти.

���)
'���� �������	��


Редица форсмажорни обстоятелства като природни стихии, аварии или умишлени действия,
могат да причинят значителни имуществени вреди, които да доведат до временно спирането
и дори прекратяване на дейността на дружеството. Дружеството има имуществена
застраховка на производствените мощности и складовете с материали и продукция, но в
случай на по-продължително нарушаване на последователността на производствената
дейност, това обстоятелство трудно би могло да компенсира пропуснатите ползи.

G� �
'��  ������ �
� !�	� 	�� �
�
 �
  �
���� �

�������� ���
��� ��"��

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития,
възникнали след датата на годишното приключване, които да изискват корекция на
финансовите отчети или да представляват важна информация, влияеща върху цената на
ценните книжа.

GY� �����)
&���
� �����
�
 !� ���
 �
 "	� �=%� � "	� �6% ��
� ������� �
���

1. През 2015 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.
2. Дружеството не притежава собствени акции.
3. Членовете на СД не притежават акции от капитала на ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО

АД към 31.12.2015 г.
4. Участието на членовете на СД в съветите на търговски дружества като неограничено

отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго
дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации
като прокуристи, управители или членове на съвети;
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5. През 2015 г не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или
свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или
съществено се отклоняват от пазарните условия.

GYY� �
	�"�� �
 �	����� �
 !���!��������

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

GYYY� �����)
&�� ������ !����
)
 �
 ���!��
����� +!�
�	����
� ������� ��! 	�����

Дружеството и СД спазват Програмата за Корпоративно управление, която е напълно
съобразена с действащата нормативна база. Програмата за корпоративно управление е
неразделна част от Годишния отчет на дружеството и представлява приложение към него.

,�� ��! 	����	�
 �����)
&�� !� �
���	 GY 
 �� !��	�'���� ( ��
�
 �
����
( � �
 ���

�� �@R40F/S12� A/A3@/ 5 9?4Z@49?@4 1 :4.1N39?53@4 1M0/K3@13 4?@49@4
49@45@1?3 :/?3�4011 9?4:1� L04A7:?1 1$1.1 L03A49?/53@1 79.7�1� 9 L494N5/@3 @/
?3[@12 A2. 5 L01[4A1?3 4? L04A/K81 @/ 3F1?3@?/ :/?4 S2.4 1 L04F3@1?3� @/9?-L1.1
L03M 4?N3?@/?/ R1@/@945/ �4A1@/

���� 	��

���� � ������ !
�
� ���
	

ЦЕЛУЛОЗНИ ХАРТИИ 10 059 321 4 606 897 14 666 218
РЕЦИКЛИРАНИ ХАРТИИ 1 382 542 2 557 135 3 939 677

ХАРТИИ С БЕЛОТА НАД 70% 1 603 410 829 925 2 433 336
���
	 �# �6� �%# % **# *�% �� �#* �#�

�F3
+N/9?13 5 7L0/51?3.@1?3 1
@/AM40@1 40�/@1 @/ A07�1

A07K39?5/

+N/9?13 5 :/L1?/./ @/
A07�1 A07K39?5/

�07K39?5/� 5 :41?4
.1S3?4 A/ 7L0/K@25/

:4@?04.

Панайотис Зеритис

 Трейс Пейпър Мил АД ,
Гърция

 Пирамидс Пейпър Мил
АД , Египeт

 Сент Андре Пейпър Мил ,
Унгария

 Трейс Пейпър Мил АД ,
Гърция

 Пирамидс Пейпър Мил
АД , Египет

 Сент Андре Пейпър Мил ,
Унгария

 Трейс Пейпър Мил АД ,
Гърция

 Пирамидс Пейпър Мил
АД , Египет

 Сент Андре Пейпър
Мил , Унгария

Михаил Сидеридис Не участва Не участва Не участва
Севдалина Аспарухова Не участва Не участва Не участва

Теодора Халачева

 „Рубикон Корпоративни
решения” ООД, гр. София
 „ДААМ” АД/л/
 Т &H финанс ООД
 БИЛДИНГ БГ ГРУП
 Къща за гости при

дядо Ванчо
 Света Елена 05 АД
 Еко Енерджи Пауър

1ЕООД

 „Рубикон Корпоративни
решения” ООД, гр. София
 Т &H финанс ООД
 БИЛДИНГ БГ ГРУП
 Къща за гости при

дядо Ванчо

 „Рубикон Корпоративни
решения” ООД, гр.

София
 „ДААМ” АД/л/
 Т &H финанс ООД

 БИЛДИНГ БГ ГРУП
Къща за гости при дядо

Ванчо
 Еко Енерджи Пауър

1ЕООД
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�� �@R40F/S12 4?@49@4 L01[4A1?3� 0/ML03A3.3@1 L4 4?A3.@1?3 :/?3�4011
A3Z@49?1� 5-?03;@1 1 5-@;@1 L/M/01� :/:?4 1 1@R40F/S12 M/ 1M?4N@1S1?3 M/
9@/8A25/@3 9 F/?301/.1� @348[4A1F1 M/ L041M54A9?54?4 @/ 9?4:1 1.1 L03A49?/52@3?4
@/ 79.7�1 9 4?0/M25/@3 9?3L3@?/ @/ M/5191F49? L4 4?@4;3@13 @/ 593:1 4?A3.3@
L04A/5/N 1.1 :7L75/N$L4?0381?3.� :/?4 5 9.7N/Z� N3 4?@491?3.@12? A2. @/ @2:4Z 4?
?2[ @/A[5-0.2 �� @/ 9?4 4? 0/M[4A1?3 1.1 L01[4A1?3 4? L04A/K81� 93 L03A49?/52
1@R40F/S12 M/ 592:4 .1S3 L44?A3.@4� M/ @3�4512 A2. 5 L04A/K81?3 1.1 L4:7L:1?3 1
50-M:1?3 F7 9 3F1?3@?/

Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности

Разпределението по количество и стойност е отразено в следната таблица:

( �-?�459:/ A3Z@49?

���� ���# ���6 ����

�4@/ 	35/ �4@/ 	35/ �4@/ 	35/ �4@/ 	35/

1 Готови изделия -
Вътрешен пазар 3,027 9,548,071 2,489 7,865,353 2,789 8,263,740 2,281 7,140,366

2 Готови изделия - Износ 446 1,624,698 381 1,392,724 372 1,283,744 273 1,016,737

�<� �4?/. � �4?451
1MA3.12 #�6%# ����%#�%>* ��=% *���=��%% #��>� *��6%�6=6 ����6 =���%���#

3 Полуготови изделия -
Вътрешен пазар 4,874 6,948,488 4,934 7,044,424 5,675 8,085,901 4,981 7,993,956

4 Полуготови изделия -
Износ 6,637 11,645,296 6,574 11,712,633 5,858 10,088,077 7,131 13,045,273

#<6 �4?/. � !4.7�4?451
1MA3.12 ������ �=��*#�%=6 �����= �=�%�%��=% ����## �=��%#�*%= ������ ����#*���*

5 Други 541,144 261,815 200,482 246,683

> ���� �6�*=6 #��#�%�>*6 �6�#%= �=��%>�*%* �6�>*6 �%�*���=*> �6�>>> �*�66#���>

#� �@R40F/S12 M/ 9:.TN3@1 �4.3F1 9A3.:1 1 ?/:15/ 4? 9-P39?53@4 M@/N3@13 M/
A3Z@49??/ @/ 3F1?3@?/

През 2015 г. “Завод за хартия – Белово“ АД не е сключвало големи сделки, които имат
съществено значение за дейността на дружеството
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6� �@R40F/S12 4?@49@4 9A3.:1?3� 9:.TN3@1 F3KA7 3F1?3@?/ 1 95-0M/@1 .1S/� L03M
4?N3?@12 L3014A� L03A.4K3@12 M/ 9:.TN5/@3 @/ ?/:15/ 9A3.:1� :/:?4 1 9A3.:1� :41?4
9/ 1M5-@ 481N/Z@/?/ F7 A3Z@49? 1.1 9-P39?53@4 93 4?:.4@25/? 4? L/M/0@1?3 79.4512�
L4 :41?4 3F1?3@?-? 1.1 @3�454 A-P30@4 A07K39?54 3 9?0/@/ 9 L494N5/@3 @/ 9?4Z@49??/
@/ 9A3.:1?3� [/0/:?30/ @/ 95-0M/@49??/ 1 592:/ 1@R40F/S12� @348[4A1F/ M/ 4S3@:/ @/
5-MA3Z9?513?4 5-0[7 R1@/@9454?4 9-9?42@13 @/ 3F1?3@?/

През 2015 г. “Завод за хартия – Белово“ АД не е сключвало големи сделки със свързани
лица.

�� �@R40F/S12 M/ 9-81?12 1 L4:/M/?3.1 9 @3481N/3@ M/ 3F1?3@?/ [/0/:?30� 1F/P1
9-P39?53@4 5.12@13 5-0[7 A3Z@49??/ F7� 1 03/.1M10/@1?3 4? @3�4 L01[4A1 1
1M5-0;3@1 0/M[4A1\ 4S3@:/ @/ 5.12@13?4 1F 5-0[7 03M7.?/?1?3 L03M ?3:7P/?/ �4A1@/

През 2015 г. не е настъпило непредвидимо и непредвидено обстоятелство от извънреден
характер, което да е оказало влияние върху дейността на дружеството.

>� �@R40F/S12 M/ 9A3.:1� 54A3@1 1M5-@8/./@9454 L03M ���� �� � [/0/:?30 1 81M@39 S3.�
L494N5/@3 R1@/@9454?4 5-MA3Z9?513 @/ 9A3.:1?3 5-0[7 A3Z@49??/� /:4 019:-? 1
L4.M1?3 4? ?3M1 9A3.:1 9/ 9-P39?53@1 M/ 3F1?3@?/ 1 /:4 0/M:015/@3?4 @/ ?/M1
1@R40F/S12 3 9-P39?53@4 M/ 4S3@:/?/ @/ R1@/@9454?4 9-9?42@13 @/ 3F1?3@?/

Към 31 декември 2015 г. Дружеството има следните условни задължения:

 по договор за кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви в общ
размер на 2,900 хил. евро от обслужващите банка с падеж 2016 г. и 2017 г. са
издадени банкови гаранции в полза на трети лица в общ размер на 2,826 хил. евро и
35 хил. лв.;

 блокираните парични средства в размер на 957 хил. лв. по специални сметки на
дружеството, открити в обслужващите го банки, които средства служат за
обезпечение по издадени от Дружеството банкови гаранции със срок 6 – 8 месеца в
полза на търговски контрагенти.

%� �@R40F/S12 M/ A2.451 7N/9?12 @/ 3F1?3@?/� M/ 49@45@1?3 F7 1@539?1S11
5 9?0/@/?/ 1 5 N7K81@/ B5 S3@@1 :@1K/� R1@/@9451 1@9?07F3@?1� @3F/?301/.@1
/:?151 1 @3A51K1F1 1F4?1C� :/:?4 1 1@539?1S11?3 5 A2.451 S3@@1 :@1K/ 1M5-@
@3�45/?/ 1:4@4F1N39:/ �07L/ 1 1M?4N@1S1?3$@/N1@1?3 @/ R1@/@910/@3

Към 31.12.2015 г. “Завод за хартия – Белово“ АД не притежава съучастия в дъщерни
дружества, част от икономическата група на емитента

=� �@R40F/S12 4?@49@4 9:.TN3@1?3 4? 3F1?3@?/� 4? @3�454 A-P30@4
A07K39?54 1.1 A07K39?54 F/Z:/� 5 :/N39?54?4 1F @/ M/3F4L4.7N/?3.1� A4�45401 M/
M/3F 9 L494N5/@3 @/ 79.4512?/ L4 ?2[� 5:.TN1?3.@4 @/ :0/Z@1?3 904:453 M/ 1ML./P/@3�
:/:?4 1 1@R40F/S12 M/ L03A49?/53@1 �/0/@S11 1 L43F/@3 @/ M/A-.K3@12
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В края на 2015 година общото задължение на Дружеството към обслужващите банки бе
14.45 млн. лв. (от които 5.52 млн. в лева и 8.93 млн. в евро ) в сравнение с 15.42 млн. лв.
през 2014 г.
Нетните финансови разходи за годината са леко понижени от 1.251 млн. лв. през 2014
година на 1.098 млн. лв. през 2015 година.

През годината Дружеството поднови договорите си с Пиреос Банк, УниКредит
Булбанк, ДСК Банка и СиБанк, като рефинансира задължението си към Обединена
Българска Банка със съдействието на Пиреос Банк и УниКредит Булбанк

Дружеството има банкови сметки в лева, щатски долари и евро в Пощенска Банка,
Обединена Българска Банка , Пиреос Банк, УниКредит Булбанк, Банка ДСК и СиБанк.

Размера на заемите на “Завод за хартия – Белово“ АД към 31.12.2015 г.

���
 +)
 �)
 � 	��

]��� 	��


+)
 � ����
]��� 	��


���� �6�6� ���� =�*#

*� �@R40F/S12 4?@49@4 9:.TN3@1?3 4? 3F1?3@?/� 4? @3�454 A-P30@4
A07K39?54 1.1 A07K39?54 F/Z:/� 5 :/N39?54?4 1F @/ M/3F4A/?3.1� A4�45401 M/ M/3F,
5:.TN1?3.@4 L03A49?/52@3 @/ �/0/@S11 4? 592:/:-5 51A� 5 ?45/ N19.4 @/ 95-0M/@1
.1S/� 9 L494N5/@3 @/ :4@:03?@1?3 79.4512 L4 ?2[� 5:.TN1?3.@4 @/ :0/Z@1?3 904:453
M/ L./P/@3� 1 S3.?/� M/ :42?4 9/ 81.1 4?L79@/?1

Дружеството не е отпускало заеми, нито е предоставяло гаранции или поемало задължения
общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица

��� �@R40F/S12 M/ 1ML4.M5/@3?4 @/ 903A9?5/?/ 4? 1M5-0;3@/ @45/ 3F1912
S3@@1 :@1K/ L03M 4?N3?@12 L3014A

През разглеждания отчетен период дружеството няма издадена нова емисия акции.

��� 
@/.1M @/ 9-4?@4;3@13?4 F3KA7 L49?1�@/?1?3 R1@/@9451 03M7.?/?1�
4?0/M3@1 5-5 R1@/@94512 4?N3? M/ R1@/@945/?/ �4A1@/� 1 L4�0/@4 L78.1:75/@1
L04�@4M1 M/ ?3M1 03M7.?/?1

Дружеството няма публикувана прогноза за 2015 г.

��� 
@/.1M 1 4S3@:/ @/ L4.1?1:/?/ 4?@49@4 7L0/5.3@13?4 @/ R1@/@9451?3
0397091 9 L494N5/@3 @/ 5-MF4K@49?1?3 M/ 489.7K5/@3 @/ M/A-.K3@12?/�
353@?7/.@1?3 M/L./[1 1 F30:1� :41?4 3F1?3@?-? 3 L03AL013. 1.1 L03A9?41 A/
L03AL013F3 9 4�.3A 4?9?0/@25/@3?4 1F

Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на
максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане
договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване
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на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи и разходите за лихви. От
друга страна, по този начин се запазва и значим резерв от неусвоени кредити, с които могат
да бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с, което се поддържа
висока ликвидност на плащанията

�#� �S3@:/ @/ 5-MF4K@49?1?3 M/ 03/.1M/S12 @/ 1@539?1S14@@1?3 @/F303@12
9 L494N5/@3 @/ 0/MF30/ @/ 0/ML4./�/3F1?3 903A9?5/ 1 4?0/M25/@3 @/ 5-MF4K@1?3
L04F3@1 5 9?07:?70/?/ @/ R1@/@910/@3 @/ ?/M1 A3Z@49?

Дружеството не публикува прогноза за 2016 г.

�6� �@R40F/S12 M/ @/9?-L1.1 L04F3@1 L03M 4?N3?@12 L3014A 5 49@45@1?3
L01@S1L1 M/ 7L0/5.3@13 @/ 3F1?3@?/ 1 @/ @3�45/?/ 1:4@4F1N39:/ �07L/

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.

��� �@R40F/S12 M/ 49@45@1?3 [/0/:?3019?1:1 @/ L01./�/@1?3 4? 3F1?3@?/ 5 L04S39/
@/ 1M�4?52@3 @/ R1@/@9451?3 4?N3?1 919?3F/ M/ 5-?03;3@ :4@?04. 1 919?3F/ M/
7L0/5.3@13 @/ 019:453

Във дружеството функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира
ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.
Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и с оглед идентифициране на
рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно
управление.

�>� �@R40F/S12 M/ L04F3@1?3 5 9-9?/5/ @/ -53?/ @/ A103:?401?3 L03M ���� ��

През 2015 г. не са извършени промени в Съвета на директорите на дружеството

�%. �@R40F/S12 M/ 0/MF30/ @/ 5-M@/�0/KA3@12?/� @/�0/A1?3 1$1.1 L4.M1?3 @/ 593:1 4?
N.3@453?3 @/ 7L0/51?3.@1?3 1 @/ :4@?04.@1?3 40�/@1 M/ 4?N3?@/?/ R1@/@945/ �4A1@/�
1ML./?3@1?3 4? 3F1?3@?/ 1 @3�451 A-P30@1 A07K39?5/� @3M/5191F4 4? ?45/� A/.1 9/
81.1 5:.TN3@1 5 0/M[4A1?3 @/ 3F1?3@?/ 1.1 L041M?1N/? 4? 0/ML03A3.3@13 @/
L3N/.8/?/� 5:.TN1?3.@4Q
/C L4.7N3@1 97F1 1 @3L/01N@1 5-M@/�0/KA3@12
8C 79.45@1 1.1 0/M904N3@1 5-M@/�0/KA3@12� 5-M@1:@/.1 L03M �4A1@/?/� A401 1 /:4
5-M@/�0/KA3@13?4 93 A-.K1 :-F L4�:-93@ 3?/L
5C 97F/� A-.K1F/ 4? 3F1?3@?/ 1.1 @3�451 A-P30@1 A07K39?5/ M/ 1ML./P/@3 @/ L3@911�
483MP3?3@12 L01 L3@914@10/@3 1.1 A07�1 L4A48@1 483MP3?3@12

Информация е надлежно посочена в Доклада на Съвета на Директорите относно прилагане
на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

�=� �@R40F/S12 M/ L01?3K/5/@1?3 4? N.3@453?3 @/ 7L0/51?3.@1?3 1 :4@?04.@1?3
40�/@1� L04:7019?1 1 519;12 0-:454A3@ 9-9?/5 /:S11 @/ 3F1?3@?/� 5:.TN1?3.@4
/:S11?3� L01?3K/5/@1 4? 593:1 4? ?2[ L44?A3.@4 1 :/?4 L04S3@? 4? /:S11?3 4? 593:1
:./9� :/:?4 1 L03A49?/53@1 1F 4? 3F1?3@?/ 4LS11 5-0[7 @3�451 S3@@1 :@1K/ E 51A 1
0/MF30 @/ S3@@1?3 :@1K/� 5-0[7� :41?4 9/ 7N03A3@1?3� S3@/ @/ 7L0/K@25/@3 @/
4LS11?3� L4:7L:/ S3@/� /:4 1F/ ?/:/5/� 1 904: @/ 4LS11?3
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Към 31.12.2015 г. никой от членовете на СД на дружеството не притежава акции от
емитента.

�*� �@R40F/S12 M/ 1M539?@1?3 @/ A07K39?54?4 A4�45403@49?1� 5 03M7.?/? @/ :41?4 5
8-A3P L3014A F4�/? A/ @/9?-L2? L04F3@1 5 L01?3K/5/@12 4?@491?3.3@ A2. /:S11 4?
@/9?42P1 /:S14@301

Ръководството на Дружеството не разполага с информация за известните на дружеството
договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в
притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

��. �@R40F/S12 M/ 5192P1 9-A38@1� /AF1@19?0/?15@1 1.1 /081?0/K@1
L041M54A9?5/� :/9/3P1 M/A-.K3@12 1.1 5M3F/@12 @/ 3F1?3@?/ 5 0/MF30 @/Z�F/.:4 ��
@/ 9?4 4? 9489?53@12 F7 :/L1?/.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му
капитал

��.�/@@1 M/ A103:?40/ M/ 50-M:1 9 1@539?1?40/

Вилма Василева
e-mail: vilma@belana.bg

^� � ���� �
������ �
 ��+'������

Тъй като Дружеството постепенно се опитва да излиза от глобалната икономическа криза,
която удари в средата - 2008 г., са налице признаци на оптимизъм след сериозен спад, но
това може да отнеме повече време за да се възстанови и достигнат предишните върхове
като в Южна Европа ще продължи да страда от последиците от икономическата криза
през следващите няколко години и потенциал за растеж се е свил.

Целта и усилията на ръководството е да се ускори растежа в предишните години както и
рейтинга рентабилността и бъдещото развитие и укрепване на присъствието на
компанията на местния и международния пазар, чрез подобряване на качеството на
нашите продукти, намаляване на разходите, повишаване на ефективността и по-доброто
обслужване на клиентите.

Макроикономическите фактори на страната, се отклоняват към по-лошо от прогнозата, и
се очаква да влияят върху тези усилия. Въпреки това, интернационализацията на
дейността на дружеството, както и ре-инженеринга и по-нататъшното укрепване на
марката Белана чрез осъвременяване и иновативни технологии през 2012 година се
очаква да противодейства на негативните ефекти от рецесията.

С изпълняването на разумна инвестиционна програма, която вече е приложена, усилията
и добрата воля на персонала на Завод за хартия - Белово и уменията и подкрепата на
Zeritis Group, компанията има всички основания да погледне с оптимизъм към бъдещето.
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�� ?07:?70/ @/ :/L1?/./ @/ A07K39?54?4� 5:.TN1?3.@4 S3@@1?3 :@1K/�
:41?4 @3 9/ A4L79@/?1 A4 ?-0�4512 @/ 03�7.10/@ L/M/0 5 �3L78.1:/ �-.�/012 1.1
A07�/ A-0K/5/ N.3@:/� 9 L494N5/@3 @/ 0/M.1N@1?3 :./9453 /:S11� L0/5/?/ 1
M/A-.K3@12?/� 95-0M/@1 9 593:1 4? :./9453?3 /:S11� 1 N/9??/ 4? 48P12 :/L1?/.�
:42?4 9-9?/5.25/ 593:1 4?A3.3@ :./9

Към 31.12.2015 г. капиталът на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД е в размер на
5 747 741 лв., разпределен в 5 747 741 броя обикновени, поименни, безналични акции,
с номинална стойност 1 лв. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция
дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Към 31.12.2015 г. всички акции на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД се
търгуват на Алтернативен пазар на „БФБ София” АД.

През 2015 г. не е осъществявано увеличение или намаление на акционерния
капитал на дружеството.
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Към 31.12.2015 г. структурата на капитала на “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД е
следната:

�/1F3@45/@13 @/ /:S14@30 �04Z L01?3K/5/@1
/:S11 O 4? :/L1?/./

XW_H`a^ b�W� � ��� �>* #6�== O
XWc,`a^ b�W� � *�% �=* ##��=O
bdW � >## ��= �=�6#O
�07�1 T01A1N39:1 1 R1M� .1S/ ��� %%� #���O

����Q � %6% %6� ������ O

�� ��0/@1N3@12 5-0[7 L03[5-0.2@3?4 @/ S3@@1?3 :@1K/� :/?4 4�0/@1N3@12
M/ L01?3K/5/@3?4 @/ S3@@1 :@1K/ 1.1 @348[4A1F49? 4? L4.7N/5/@3 @/ 4A4803@13
4? A07K39?54?4 1.1 A07� /:S14@30

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при
спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване
и притежаване на акции от капитала на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД не е
необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

#. �@R40F/S12 4?@49@4 L02:4?4 1 @3L02:4?4 L01?3K/5/@3 @/ � @/ 9?4 1.1
L453N3 4? L0/5/?/ @/ �./9 5 48P4?4 9-80/@13 @/ A07K39?54?4� 5:.TN1?3.@4 A/@@1
M/ /:S14@301?3� 0/MF30/ @/ A2.454?4 1F 7N/9?13 1 @/N1@/� L4 :4Z?4 93
L01?3K/5/? /:S11?3

Акционерите на “ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД към 31.12.2015 г., които
притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите на
дружеството са:

XW_H`a^ b�W� – притежаващо 2 005 169 броя акции, представляващи 34.89 % от
капитала
XWc,`a^ b�W� E притежаващо 1 907 289 броя акции, представляващи 33.18 % от
капитала
bdW E притежаващо 1 633 508 броя акции, представляващи 28.42 % от капитала

Дружеството няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или
повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

6� �/@@1 M/ /:S14@301?3 9-9 9L3S1/.@1 :4@?04.@1 L0/5/ 1 4L19/@13 @/
?3M1 L0/5/

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД няма акционери със специални контролни права.

�� 19?3F/?/ M/ :4@?04. L01 7L0/K@25/@3 @/ L0/54?4 @/ �./9 5 9.7N/1?3�
:4�/?4 9.7K1?3.1 @/ A07K39?54?4 9/ 1 @3�451 /:S14@301 1 :4�/?4 :4@?04.-? @3 93
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7L0/K@25/ @3L4903A9?53@4 4? ?2[

Дружеството няма система 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. Всеки служител, който е акционер гласува по
свое усмотрение.

>� ��0/@1N3@12 5-0[7 L0/5/?/ @/ �./9� :/?4 4�0/@1N3@12 5-0[7 L0/5/?/ @/
�./9 @/ /:S14@301?3 9 4L03A3.3@ L04S3@? 1.1 804Z �./9453� :0/3@ 904: M/
7L0/K@25/@3 @/ L0/5/?/ @/ �./9 1.1 919?3F1� L01 :41?4 9-9 9-?07A@1N39?54 @/
A07K39?54?4 R1@/@9451?3 L0/5/� 95-0M/@1 9 /:S11?3� 9/ 4?A3.3@1 4?
L01?3K/5/@3?4 @/ /:S11?3

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „ЗАВОД ЗА
ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично
и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на
акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да
разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията
на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД ще следи за
случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на „ЗАВОД ЗА
ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е
продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването.

%� L40/M7F3@12 F3KA7 /:S14@301?3� :41?4 9/ 1M539?@1 @/ A07K39?54?4 1
:41?4 F4�/? A/ A453A/? A4 4�0/@1N3@12 5 L03[5-0.2@3?4 @/ /:S11 1.1 L0/54?4 @/
�./9

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

=� �/ML403A81?3 4?@49@4 @/M@/N/5/@3?4 1 495484KA/5/@3?4 @/ N.3@453?3 @/
7L0/51?3.@1?3 40�/@1 @/ A07K39?54?4 1 4?@49@4 1M5-0;5/@3?4 @/ 1MF3@3@12 1
A4L-.@3@12 5 79?/5/

Съгласно разпоредбата на чл. 27 от Устава на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД,
членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират от Общото събрание на
акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл.35 от Устава на дружеството за членове на Съвета на
директорите могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на
закона, а именно:
 да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
 да не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено
отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност
 да не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен, както

и по сватовсто помежду си
Съгласно разпоредбата на чл.27.т.а от Устава, Общото събрание на акционерите е

органът, който може да изменя и допълва Устава на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО”
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АД гр.Белово.

*� !0/54F4P12?/ @/ � @/ A07K39?54?4� 5:.TN1?3.@4
L0/54?4 A/ 5M3F/ 03;3@12 M/ 1MA/5/@3 1 480/?@4 1M:7L75/@3 @/ /:S11 @/
A07K39?54?4

Съветът на директорите на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД управлява
текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически
лица в страната и чужбина. Съветът на директорите на дружеството решава всички
въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при
спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото
законодателство. За дейността си СД се отчита пред Общото събрание.

СД приема правилник за работата си.
СД изготвя доклад за дейността си – отчет за управлението и го представя за

одобрение от редовното Общо събрание, което се провежда до края на месец юни
всяка година.

СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на
регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които
се одобряват от редовното общото събрание на акционерите.

СД не може да приема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството. Тези решения са от правомощията на Общото събрание на акционерите.

��� -P39?53@1 A4�45401 @/ A07K39?54?4� :41?4 L40/KA/? A3Z9?513�
1MF3@2? 93 1.1 93 L03:0/?25/? L40/A1 L04F2@/ 5 :4@?04./ @/ A07K39?54?4 L01
49-P39?525/@3 @/ M/A-.K1?3.@4 ?-0�454 L03A./�/@3� 1 L49.3A1S1?3 4? ?2[� 4953@
5 9.7N/1?3 :4�/?4 0/M:015/@3?4 @/ ?/M1 1@R40F/S12 F4K3 A/ L01N1@1 93014M@1
503A1 @/ A07K39?54?4\ 1M:.TN3@13?4 L4 L03A[4A@4?4 1M03N3@13 @3 93 L01./�/ 5
9.7N/1?3� :4�/?4 A07K39?54?4 3 A.-K@4 A/ 0/M:013 1@R40F/S12?/ L4 91./?/ @/
M/:4@/

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД няма сключени съществени договори,
които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на
дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

��� L40/M7F3@12 F3KA7 A07K39?54?4 1 7L0/51?3.@1?3 F7 40�/@1 1.1
9.7K1?3.1 M/ 1ML./P/@3 @/ 483MP3?3@13 L01 @/L79:/@3 1.1 754.@3@13 83M L0/5@4
49@45/@13 1.1 L01 L03:0/?25/@3 @/ ?07A451?3 L0/544?@4;3@12 L4 L01N1@1�
95-0M/@1 9 ?-0�454 L03A./�/@3

Не съществуват споразумения между „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО”АД и
членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при
напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите
правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
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Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично
оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при
вземането на обосновано инвеститорско решение.

Членове на СД:

………………………………..
Михаил Сидеридис
Изпълнителен директор

………………………………..
Севдалина Аспарухова
Заместник генерален директор

Дата: 02 март 2016 г.
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