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Обратно към статията

Четирима кандидати поискаха да оценяват
Българската фондова борса и Централния депозитар
(допълнена)
До края на януари се очаква Агенцията за приватизация да е избрала
консултант
От Татяна Пунчева-Василева
7 януари 2014

Четирима кандидати са подали документи да направят оценката на подготвяните за
приватизация Българска фондова борса и Централен депозитар. Това става ясно от
съобщение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АП). Крайният
срок за подаване на документи за участие в ограничения конкурс изтече на 6 януари.
Агенцията има две седмици да разгледа постъпилите предложения и да излезе с мотивиран
доклад пред изпълнителния съвет на институцията. Срокът обаче се прекъсва, ако се
изискат разяснения по офертите, така че е реално да се очаква изборът да приключи до
края на януари.
Новите стари
Предложения са подали три обединения и един самостоятелен играч. В първата група
влизат "Камбуров - Юропиън програм адвайзъри - Мейн кепитъл", консорциум "Първа
финансова брокерска къща" и адвокатско дружество "Цветкова, Бебов и съдружници", и
Обединение между "EY България" и адвокатско дружество "Събев и съдружници". Първото
обединение вече частично участва в предишната оценка на борсата и депозитара процедурата беше проведена в края на 2012 г. и началото на 2013 г. при кабинета на Бойко
Борисов да подаде оставка и процедурата по приватизация да се замрази. Припокриването е
в екипа на бившия български клон на KBC Securities, който след излизането на белгийската
група от българския пазар създаде "Мейн кепитъл". Предишната оценка бе направена от
чешкото поделение на KBC Securities - Patria Corporate Finance, която използваше и опита на
местното поделение на KBC Secutiries в работата си по проекта. "Юропиън програм
адвайзъри" е на икономиста и преподавател в Софийския университет Васил Караиванов.
"Камбуров и съдружници" пък напоследък извърши няколко приватизационни оценки,
например на "БДЖ Товарни превози".
Опит като консултанти в приватизацията имат и другите две обединения. В предишната
процедура освен победителя Patria Corporate Finance оферти подадоха още "Делойт
България" и "Булброкърс консултинг". Заинтересовани, но отказали се от участие бяха
"КПМГ България", "Първа финансова брокерска къща", "Си Ем Ес Камерън Маккена", "Кей Би
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Си секюритис – клон България" (които след това помагаха на чешките си колеги),
софийските адвокатски дружества "Събев и съдружници" и "Георгиев, Тодоров и ко".
Един неизвестен
Четвъртият кандидат сега е непозната сред инвестиционните среди компания - "Гиве
консулт" ЕООД. Според Търговския регистър тя е собственост на гръцкия гражданин
Йоаннис Гиофкос, с когото се свързваше скандалната реституция на 70 дка от Княжевската
гора в периода 2007-2008 г. с благословията на тогавашния областен управител на София
Тодор Модев. Освен това Гиофкос е участвал през 2011 г. в консорциум по ЗЗД с фирма на
съпругата на бившия зам. вътрешен министър по времето на тройната коалиция Камен
Пенков - Васка. В момента зетът на Пенков - Светлозар Лазаров, е главен секретар на МВР.
Ограниченият конкурс на АП е за изготвянето на анализи на правното състояние,
информационни меморандуми и приватизационни оценки на дела на държавата в борсата
(50.05%) и в депозитара (43.70%). В конкурса могат да участват физически и юридически
лица или обединения, които през последните десет години имат опит в изготвянето на
подобни анализи на търговски дружества, "като на поне едно от тях балансовата стойност
на активите надвишава 50 млн. лв.", пише в обявата на агенцията.
Какво предстои
Кого ще избере агенцията се очаква да стане ясно до края на януари. Основните критерии,
по които ще се оценяват, са качество на кандидата и цената. По-малка тежест в оценката
ще има срокът за изпълнението на задачата и техническото оформление на предложението
на кандидатите.
На база на оценката, дадена от избрания консултант, АП ще може да започне отново и
същинската приватизация на Българска фондова борса и Центрлния депозитар, което е сред
приоритетите и на настоящето правителство с цел по-нататъшното развитие на
капиталовия пазар в страната. На този етап няма обявена промяна в досегашната стратегия
- в сделката да се допуснат само големи международни борсови оператори.

Опитите за продаж ба на БФБ и на Централния депозитар са от години и досега не са стигали до особено
http://www.capital.bg/printversion.php?storyid=2215140

2/3

2/6/2014

www.capital.bg/printversion.php?storyid=2215140

напреднала фаза
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