СПАРКИ ЕЛТОС АД
Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, уведомява всички настоящи и
бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с
изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява
Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата
информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. до 30.06.2009
г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация,
междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за
същия период, както и допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от
Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на
дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни,
заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2009 г.
са:
Николай Кълбов - Главен Изпълнителен директор и Председател на УС
Петър Атанасов - Изпълнителен директор и Зам. Предсадетел на УС
Иван Алексиев - Член на УС
Гина Калчева - Член на УС
Анатоли Иванов - Член на УС
Мирослав Калонкин - Член на УС
Димитър Боджаков - Член на УС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН ЗА ВТОРО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Има едно юридическо лице, което упражнява контрол над публичното дружество
СПАРКИ ЕЛТОС АД. Това дружество е СПАРКИ ГРУП АД, гр. София. Публичното
дружество СПАРКИ ЕЛТОС АД е част от икономическата група СПАРКИ ГРУП и
поради което е свързано лице с всички дружества в тази група.
Структурата на акционерното участие в СПАРКИ ЕЛТОС АД към 30.06.2009 г. е
както следва:
Наименование на акционер
Процент от капитала
СПАРКИ ГРУП АД

69.44

ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND и JULIUS
BAER INSTITUTIONAL INTERNATIONAL, Ню Йорк,
САЩ

9.17

Други юридически лица

10.27

Физически лица

11.12

Няма физически лица, които да упражняват контрол върху дружеството към
30.06.2009 г.
1.2. През отчетното тримесечие не са извършени промени в структурата на
Управителния съвет и в Надзорния съвет на дружеството.
1.3. Няма настъпила промяна в представителството на дружеството.
1.4. В отчетния период не са извършвани промени в Устава на дружеството
1.5. През отчетното тримесечие не е приемано решение за преобразуване на
дружеството. През отчетното тримесечие, СПАРКИ ЕЛТОС АД сключи договор за
покупка на 100% от капитала на СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД от СПАРКИ ГРУП АД
за 800 хил. лв.
1.6. Не е откривано производство по ликвидация.
1.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество
1.8. Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане
с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
1.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие.
1.10. Не са променени одиторите на дружеството.

1.11. Нетният размер на печалбата към края на първото тримесечие на 2009 г. е загуба
в размер на 5 383 хил. лв.
1.12. Не е настъпило непредвидимо или
непредвидено обстоятелство от
извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети,
възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
1.13. Не е публично разкриван модифициран одиторски доклад.
1.14. През отчетеното тримесечие не е приемано решение на общото събрание на
акционерите за разпределяне на паричен дивидент.
1.15. В резултат на придобиването на СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД е възникнало
дългосрочно задължение към СПАРКИ ГРУП АД в размер на 800 хил. лв.
Съгласно отпуснат от УниКредит Булбанк заем за оборотни средства в размер
на 1 850 хил. евро, задълженията за заеми на дружеството към 30.06.2009 са се
увеличили с тази сума.
1.16. Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
1.17. Дружеството няма ликвидни проблеми
1.18. Коефициентите на ликвидност на дружеството са както следва:
30.06.2009 г. 31.03.2009 г.
Коефициент на обща ликвидност
15.86
12.14
Коефициент на бърза ликвидност
7.73
5.92
Коефициент на абсолютна ликвидност
0.05
0.09

1.19.

31.12.2008 г.
8.86
4.38
0.19

Акционерният капитал не е намаляван или увеличаван през отчетния период.

Акционерният капитал е в размер на 16 735 320 лв., разпределен в 16 735 320 броя
поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв.
1.20. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
1.21.

Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във
връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22.

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено
търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.23. Вж. 1.26 по-долу.
1.24. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.
1.25. Няма клиенти, подаващи големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от
средните приходи на дружеството за последните три години.
1.26. Въпреки постигнатите резултати за 2008 г. и очакванията, че световната
финансова криза няма да засегне сериозно сегмента от реалния сектор, в който
дружеството развива дейността си, предпазливостта на дистрибутори и
производители – купувачи на продукцията на дружеството, доведоха до

сериозно намаление в продажбите през първото полугодие на 2009 г., като
нивото им е на 16.0% от същия период на 2008 г., което заедно с наличието на
постоянни ежемесечни режийни разходи доведе до отрицателен финансов
резултат за периода в размер на 5 383 хил. лв.Основно влияние върху
намалението на продажбите има стремежът за намаляване на оборотния
капитал на клиентите на дружеството, предимно в частта му материални запаси,
което доведе до множество отлагания на клиентски поръчки и прехвърлянето им
за по-късно през годината. Очакванията са, че до края на ІІІ тримесечие на 2009
г. процесът по оптимизация на оборотния капитал ще е приключил и това ще
доведе до положително развитие на продажбите.
1.27. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част
от приходите на дружеството.
1.28. Не е извършвана покупка на патент.
1.29. Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано
разрешение за дейност (лиценз).
1.30. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена
на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
1.31. През отчетното тримесечие не е извършвана покупка, продажба или
учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или
негово дъщерно дружество.
1.32. През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от емитента за неговите
финансови резултати или на неговата икономическа група.
1.33. През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на
рейтинг по поръчка на емитента.
1.34. Ръководството на дружеството счита, че са налице обстоятелства, които биха
могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да
придобият, да продадат или да продължат да притежават публично
предлагани ценни книжа относно СПАРКИ ЕЛТОС АД.
Дата
Събитие
18.06.2009 г.
На проведено ОСА от 16.06.2009 год. на СПАРКИ ЕЛТОС АД Ловеч /SL9/ са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на
дружеството през 2008 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2008 год.;
- Избор на одитен комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните
органи за дейността им през 2008 год.;
- Преизбира за нов 5 годишен мандат членовете на Надзорния
съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;

21.05.2009 г.

07.05.2009 г.

17.04.2009 г.

- Разпределя печалбата на дружеството за 2008 год. в размер на
9 826 хил. лв., както следва:
- Заделя 430 хил. лв. за фонд "Резервен";
- Заделя 9 396 хил. лв. като "Неразпределена печалба";
Одобрен проект прдставен от СПАРКИ ЕЛТОС АД "Внедряване на
фамилия акумулаторни ръчни електроинструменти" по процедура
на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия.
Одобреният проект е в размер на 8 158 692,00 лв,. като
препоръчителната сума на безвъзмездна помощ възлиза на
3 967 036,00 лв.
СПАРКИ ЕЛТОС АД оповестява материалите за провеждането на
годишно ОСА с дата 16.06.2009 год. от 09.00 ч. в гр. Ловеч, ул.
Кубрат № 9 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството
през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008
год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от
отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Преизбиране на членове на Надзорния съвет за нов петгодишен
мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2009
год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на
Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на
ОСА, или към 02.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това
дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще
може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2009 год.
СПАРКИ ЕЛТОС АД сключи договор за покупка на 100% от
капитала на СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД от СПАРКИ ГРУП АД за
800 хил. лв. Този договор е елемент от преструктурирането на
СПАРКИ ГРУП АД, мажоритарен акционер (69.53%) в
производителя на електроинструменти СПАРКИ ЕЛТОС АД.

1.35. Движение на цените на акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД за периода от
01.04.2009 г. до 30.06.2009 г.
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Дата: 24.07.2009 г.

Цена

За СПАРКИ ЕЛТОС АД:................................
/Н. Кълбов – Изпълнителен директор/

