
УВЕДОМЛЕНИЕ 
по 148б от ЗППЦК 

 

от „Портови флот 99“ АД, с адрес: Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“-та №34, ет. 6 

 

Във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
информираме всички заинтересовани лица, че: 

 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от 
Пенсионноосигурително дружество  „Топлина“ АД относно извършена сделка с акции на 
дружеството – продажба, с дата на сделката в „Централен Депозитар“ АД – 25.11.2020 г. 
Вследствие на извършената сделка дяловото участие на Пенсионноосигурително дружество 
„Топлина“ АД в капитала на „Портови флот 99“ АД се променя от 6,87 % на 0% или 
притежавани пряко 0 /нула/ броя акции с право на глас в общото събрание на дружеството. 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от 
„БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ - ПФ“ ЕООД относно извършена сделка с акции на 
дружеството, с дата на сделката 25.11.2020 г. Вследствие на извършената сделка дяловото 
участие на „БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ - ПФ“ ЕООД в капитала на „Портови 
флот 99“ АД e достигнала 70,02 % или 1070300 броя акции с право на глас в общото 
събрание на дружеството. 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от 
„БЪЛГАРСКА МОРСКА КОМПАНИЯ - ПФ“ ЕООД относно извършена сделка с акции на 
дружеството – продажба, с дата на сделката в „Централен Депозитар“ АД – 27.11.2020 г. 
Вследствие на извършената сделка дяловото участие на „БЪЛГАРСКА МОРСКА 
КОМПАНИЯ - ПФ“ ЕООД в капитала на „Портови флот 99“ АД се променя от 70.02 % на 
53.29% или притежавани пряко 1070300 броя акции с право на глас в общото събрание на 
дружеството. 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от УД „ЕФ 
Асет Мениджмънт“ АД, управляващо и представляващо „ДФ ЕФ Принсипал“ и „ДФ ЕФ 
Рапид“  относно извършени сделки с акции на дружеството – покупка, с дата на сделката в 
„Централен Депозитар“ АД – 25.11.2020 г. Вследствие на извършените сделки дяловото 
участие на „ДФ ЕФ Принсипал“ и „ДФ ЕФ Рапид“  в капитала на „Портови флот 99“ АД се 
променя  съответно от 0% на 7,7176%  или 155 000 бр. акции с право на глас в общото 



събрание на дружеството за „ДФ ЕФ Принсипал“ и от 0% на 2,5393% или притежавани 51 
000 броя акции с право на глас в общото събрание на дружеството за „ДФ ЕФ Рапид“. 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от УД 
„Актива Асет Мениджмънт“ АД, управляващо и представляващо „Актива балансиран 
фонд“ и „Актива Високодоходен фонд“  относно извършени сделки с акции на дружеството 
– покупка, с дата на сделката в „Централен Депозитар“ АД – 25.11.2020 г. Вследствие на 
извършените сделки дяловото участие на „Актива балансиран фонд“ и „Актива 
Високодоходен фонд“  в капитала на „Портови флот 99“ АД се променя  съответно от 0% на 
5,0787%  или 102 000 бр. акции с право на глас в общото събрание на дружеството  за 
„Актива балансиран фонд“ и от 0% на 6,0247% или притежавани 121 000 броя акции с право 
на глас в общото събрание на дружеството за „Актива Високодоходен фонд“. 

 

„Портови флот 99“ АД е получило Уведомление за значително дялово участие от ПОД 
„Топлина“ АД, управляващо и представляващо Универсален пенсионен фонд „Топлина“, 
Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд “Топлина“  
относно извършени сделки с акции на дружеството – покупка, с дата на сделката в 
„Централен Депозитар“ АД – 27.11.2020 г. Вследствие на извършените сделки дяловото 
участие на „Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд 
„Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд “Топлина“  в капитала на „Портови флот 99“ АД 
се променя  съответно от 0% на 6,99 %  или 140 000 бр. акции с право на глас в общото 
събрание на дружеството за Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и от 0% на 6,17% или 
притежавани 123 000 броя акции с право на глас в общото събрание на дружеството за 
Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и от 0% на 3,55% или притежавани 71 300 броя 
акции с право на глас в общото събрание на дружеството за Доброволен пенсионен фонд 
„Топлина“ 

 

 

 

 

 

гр. Варна,       С уважение,…………………….. 

дата 01.12.2020 г.       Марин Лазаров 
         Изпълнителен директор 
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