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София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www. regist1yagency. bg
тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ
изх. № 20220907111713 / 07.09.2022г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по
партидата на "Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД, ЕИК
206541648 в част „Вписани обстоятелства" и част „Обявени актове" към 07.09.2022 г. са вписани
следните обстоятелства и са обявени следните актове:
Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация
Идентификация
1.ЕИК/ПИК

206541648
"Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД

Раздел Общ статус
Основни обстоятелства
2.Фирма/
Наименование

Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве

3 .Правна форма

Еднолично акционерно дружество

4.Изписване на
чужд език

"Pension assurance company DallBogg: Life and Health"

5.Седалище и адрес БЪЛГАРИЯ
гр. София 1172, Област София (столица);
на управление
Община Столична, Район р-н Изгрев, ж.к. Дианабад
бул. Г.М.ДИМИТРОВ, № 1
телефон 02/9603100
5а.Адрес за
кореспонденция с
НАЛ на
територията на
на

БЪЛГАРИЯ

гр. София 1172, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев, ж.к. Дианабад
бул.Г.М.Димитров, № 1
Набиране на доброволни пенсионноосигурителни вноски в
доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в
доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии
при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и
\ 14

определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни
пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на
осигурителни случаи, предвидени в закон.
ба.Основна дейност 65.30, Допълнително пенсионно осигуряване
по нкид
1О.Представители

Бисер Георгиев Иванов, ЕГН
Тони Йонков Веков, ЕГН
Ангел Костов Терзиев, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ
, държава: БЪЛГАРИЯ

11.Начин на
представляване

заедно поне от двама изпълнителни директори

12.Съвет на
директорите

Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: Първият съвет на
директорите е с мандат от 3 (три) години
Бисер Георгиев Иванов, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
Тони Йонков Веков, ЕГН
ржава: БЪЛГАРИЯ
Мартин Тодоров Митев, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
Цветан Иванов Василев, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
Тихомир Димитров Каменов, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
Росен Стоядинов Станимиров, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
Ангел Костов Терзиев, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ

23.Едноличен
собственик на
капитала

"ЗАД даллБогг: Живот и Здраве" АД, ЕИК 200299615, държава:
БЪЛГАРИЯ

Капитал
31.Размер

10100000 лева

31а.Акции

вид акции: обикновени, поименни, безналични, брой акции: 10100000,
номинална стойност: 1
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:
10100000 лева

32.Внесен капитал

Раздел Действителни собственици
Действителни собственици Номер по ред: 001
529.Основание за
вписване

Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

530.Номер по ред

001

537.Юридическо
лице или друго
правно
образувание, чрез
което пряко се
упражнява контрол

"Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве"
Акционерно дружество
200299615
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1172, Област София (столица);
Община Столична, Район р-11 Изгрев, ж.к. Дианабад
Г.М.Димитров, № 1
Начин на представляване: Заедно от поне двама изпълнителни
директори
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БЪЛГАРИЯ

, държава: БЪЛГАРИЯ
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лице или друго
правно
образувание, чрез
Росен Васков Младенов,ЕГН
което пряко се
упражнява контрол БЪЛГАРИЯ

Живко Стойков Колев,ЕГН
БЪЛГАРИЯ

,държава: БЪЛГАРИЯ

,държава: БЪЛГАРИЯ

Търговска Лига - Глобален Аптечен Център
Акционерно дружество
Commercial League - Global Pharma Centcr
030276307
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1172,Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев, ж.к. Дианабад
Г.М.Димитров,№ 1
телефон +35929625451,факс +35929625059
адрес на електронна поща CL@COMLEAGUE.COM
интернет страница WWW.COMLEAGUE.COM
5381 Лредставители Таквор Бохос Бохосян,ЕГН
,държава: БЪЛГ АРИЯ
БЪЛГАРИЯ
на юридическо
лице или друго
правно
образувание, чрез
което непряко се
упражнява контрол
,държава: БЪЛГАРИЯ
550.Действителни Тихомир Димитров Каменов,ЕГН
БЪЛГАРИЯ
собственици
физически лица,
участващи пряко
Държава на пребиваване
или косвено в
ШВЕЙЦАРИЯ
дружеството

538.Юридическо
лице или друго
правно
образувание, чрез
което непряко се
упражнява контрол

Данни за притежаваните праваПритежава право на собственост върху
99,65% (деветдесет и девет цяло и шестдесет и пет процента) от
капитала на "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД с ЕИК
030276307,дружество притежаващо 86% (осемдесет и шест процента)
от акциите на "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг:
Живот и Здраве" АД с ЕИК 200299615,последното притежаващо 100%
от акциите на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот
и Здраве" ЕАД
Част "Обявени актове"
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Обявени актове
100 \ .Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година: 2021

(Име и фамилия)
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