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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

към годишна справка за финансовото състояние 

на „МФГ ИНВЕСТ”АД, ЕИК 207 055 357 (Дружеството), 

съгласно чл. 33, ал. 1, т. 9 от Правилата за допускане до търговия на пазара BEAM 

 

 

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: 

 

Няма промяна в счетоводната политика на Дружеството за отчетния период.  

 

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството на емитента, ако участва в такава група: 

 

Няма промяна в групата предприятия по смисъла на Закона за счетоводството 

на емитента за отчетния период. 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 

дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност: 

 

МФГ Инвест АД е акционерно дружество учредено на 18 април 2019 г. като 

Дружество с ограничена отговорност и преобразувано чрез промяна на 

правната форма по реда на чл.264 и следващите от Търговския закон, считано 

от 19 август 2022 година. Целта на преобразуването на Дружеството е 

листване на акции на пазара за растеж на МСП - BEAM. Набраната сума на 

пазар BEAM е 4 039 154.08 лева, като са заплатени и записани 1 195 016 броя 

обикновени, безналични, поименни акции, при емисионна стойност 3.38 лева за 

акция. 

 

През сепетмври 2022 г. Дружеството увеличи инвестицията си в норвежката 

компания Settle Group AS, в опит да запази стойността на вече направената 

инвестиция и да даде възможност на компанията да продължи дейност до 

сключване на изгодна сделка за продажба. Във връзка с горното, дружеството 

отписа изцяло инвестицията си в българската компания Сетъл България АД и 

предприе действия по юридическото преустановяване на дейност и ликвидация, 

тъй като бизнесът се консолидира в норвежкото дружество. 

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 

прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се представя информация 

за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните 

резултати: 

 

Управителният орган на Дружеството не е публикувал прогнози за резултатите 

от текущата финансова година. 

 

5. 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 



Финансираме умни бизнес проекти    

Акциите на MFG Invest се търгуват на BEAM пазара на Българската фондова борса под 

борсов код MFG 

2 

 

информация за всяко производство поотделно: 

 

Към края на отчетния период, както и към датата на тази декларация, 

Дружеството не е страна по съдебни, административни или арбитражни 

производства. 

 

6. 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 т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 

лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: 

 

Дружеството има отпуснат кредит (convertible loan) към „Тайгър 

Технолоджи“ АД, ЕИК  202 464 072, където „МФГ ИНВЕСТ“ АД е акционер с 

5.00% от капитала на същото. Условията на кредита са, както следва: 

- Заемополучател - „Тайгър Технолоджи“ АД, ЕИК  202 464 072 

- Отпусната главница – 141 хил.лева, 

- Остатък главница към 31-12-2022 година – 141 хил.лева, 

- Лихвен процент – 8.00% 

- Срок на погасяване – 12/07/2023 година 

- Условия на кредита - Премия при „conversion”– 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февруари 2023 година  Изпълнителен директор:__________________________ 

гр. София         Неделчо Спасов 
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