
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 от НАРЕДБА № 2

1. През отчетното тримесечие няма промяна в лицата , упражняващи контрол върху 
дружеството.
2. Няма структурни промени и решения за преобразуване на дружеството.
3. Няма открито производство по несъстоятелност на “Аркус”АД и на дъщерните дружества .
4. Не са придобивани и предоставяни за ползване  или разпореждане активи на голяма 
стойност по чл. 114 ,ал.1,т.1 от ЗППЦК.
5. Има извършени покупки на дялови участия
Към 31.12.2016 г. „Аркус „ АД притежава 166 бр.  акции с право на глас , всяка с номинална 
стойност 1000 ( хиляда) лева от капитала на „Медицински център – Аркус Медикъл „ АД , 
съставляващи -27,57 % от капитала на дружеството .
С договор за покупка на акции на 05.05.2017 г. „Аркус „ АД закупува 166 бр. акции с право 
на глас , всяка с номинална стойност 1000 ( хиляда) лева от капитала на „Медицински център
– Аркус Медикъл „ АД , съставляващи -27,57 % от капитала на дружеството. 
В резултат на извършената покупка общият брой на притежаваните акции от „Аркус „ АД в  
Медицински център – Аркус Медикъл „ АД  са 332 бр. , съставляващи -55,15 % от капитала 
на дружеството. 
6. Не е вземано решение за сключване или прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
7. Одиторът на дружеството е променен на основание чл. 65 ал. 3 от ЗНФО ( ротация) .
8. Печалбата на  дружеството    към 30.09.2017 г. е 3 678 х.лв.
9. Срещу дружествата от групата  няма образувани съдебни или арбитражни дела, с цена на 
иска до 10 % от от собствения капитал.  
10. Структура на капитала

Акционер % от гласовете в ОСА към 
31.12.2016

% от гласовете в ОСА към 
30.09.2017

„Аркус България” АД 74,32 74,32
Банко Георгиев Банков 12,766 12,766
Дочо Георгиев Караиванов 12,68 12,68

11. Данни за акциите притежавани от Съвета на директорите 

Акционер Брой акции към 31.12.2016 Брой акции към 30.09.2017
Банко Георгиев Банков 58 329 58 329
Дочо Георгиев Караиванов 57 951 57 951
Маргарита Иванова Станева 50 50


