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УДОСТОВЕРЕНИЕ
изх. № 20151208134814 / 08.12.2015г.
Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "Ситибанк
Европа АД, клон България" КЧТ, ЕИК 202861597 в част „Вписани обстоятелства” за периода от
01.01.2008 г. до 08.12.2015 г. са извършени следните вписвания:
Раздел Обща информация
Идентификация
17.12.2013 г. 11:29:17
1.ЕИК/ПИК

202861597
"Ситибанк Европа АД, клон България" КЧТ

Registration

Раздел Общ статус
Основни обстоятелства
07.5.2015 г. 11:29:19
11.Начин на представляване

24.4.2015 г. 12:29:01
10.Представители

21.3.2015 г. 09:39:38
10.Представители

Registration
Заедно всеки двама от представляващите: Станислава
Петкова Танева; Григорий Ананиев Ананиев; Борислава
Стоянова Жерева-Наймушина; Лучия Михаела Каприта;
Валентина Милошева Рангелова-Алексиева
Registration
ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВА РАНГЕЛОВААЛЕКСИЕВА, EGN 6710263850, country: БЪЛГАРИЯ
Лучия Михаела Каприта, Date of birth (yymmdd) 680623,
country: РУМЪНИЯ
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, EGN
7001126790, country: БЪЛГАРИЯ
Григорий Ананиев Ананиев, EGN 7702076683, country:
БЪЛГАРИЯ
Станислава Петкова Танева, EGN 7312100479, country:
БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - ПЕТЪР СТОЯНОВ
ГАЛИНОВ, EGN 7612057244, country: БЪЛГАРИЯ
Registration
ПЕТЪР СТОЯНОВ ГАЛИНОВ, EGN 7612057244,
country: БЪЛГАРИЯ
ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВА РАНГЕЛОВААЛЕКСИЕВА, EGN 6710263850, country: БЪЛГАРИЯ
Лучия Михаела Каприта, Date of birth (yymmdd) 680623,
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country: РУМЪНИЯ
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, EGN
7001126790, country: БЪЛГАРИЯ

country: БЪЛГАРИЯ
ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВА РАНГЕЛОВААЛЕКСИЕВА, EGN 6710263850, country: БЪЛГАРИЯ
Лучия Михаела Каприта, Date of birth (yymmdd) 680623,
country: РУМЪНИЯ
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, EGN
7001126790, country: БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - Пламен Николов Гонков,
EGN 7105196340, country: БЪЛГАРИЯ
Григорий Ананиев Ананиев, EGN 7702076683, country:
БЪЛГАРИЯ
Станислава Петкова Танева, EGN 7312100479, country:
БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - Стефан Гари Фелстийн,
Date of birth (yymmdd) 650502, country:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21.3.2015 г. 09:39:38
11.Начин на представляване

21.3.2015 г. 09:39:38
22.Чуждестранен търговец

ЗАЕДНО ОТ ВСЕКИ ДВАМА ОТ: СТАНИСЛАВА
ПЕТКОВА ТАНЕВА, ГРИГОРИЙ АНАНИЕВ
АНАНИЕВ, БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ЖЕРЕВАНАЙМУШИНА, ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВА
РАНГЕЛОВА-АЛЕКСИЕВА, ЛУЧИЯ МИХАЕЛА
КАПРИТА И ПЕТЪР СТОЯНОВ ГАЛИНОВ.

Registration

Ситибанк Юръп плс, публично акционерно дружество
от отворен тип
register: Служба за регистрация на дружествата, 132781
member country of the European Union

Registration

Representatives
ДИЙПАК ЙЕЙН
Тони Дж. Уудс
Марк Фицджералд
Сесилия Ронан
Бо Дж. Хамерих
Марк Лует
Патрик Скали
Кристoфър Антъни Теано
Раджеш Мехта
Зденек Тюрек
Брефни Бирн
Джим Фаръл
Мери Ламкин
Айдан Брейди
Франческо Паоло Вани д’Арчирафи
Тони Дж. Уудс
Марк Фицджералд
Сесилия Ронан
Бо Дж. Хамерих
Марк Лует
Патрик Скали
Кристoфър Антъни Теано
Раджеш Мехта
Зденек Тюрек
Брефни Бирн
Джим Фаръл
Мери Ламкин
Айдан Брейди
Франческо Паоло Вани д’Арчирафи
Manner of representation: всеки един поотделно или,
когато е необходимо-заедно със Секретаря - Дидре
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Брефни Бирн
Джим Фаръл
Мери Ламкин
Айдан Брейди
Франческо Паоло Вани д’Арчирафи
Manner of representation: всеки един поотделно или,
когато е необходимо-заедно със Секретаря - Дидре
Пепър
23.7.2014 г. 12:23:02
5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1505, Region София (столица);
Municipality Столична, Area р-н Оборище
Сердика Офиси, бул.Ситняково, № 48, fl. 10

Registration

telephone +359 2 9175100, fax +359 2 9819914
email address citi.bulgaria@citi.com
16.7.2014 г. 11:12:32
5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1505, Region София (столица);
Municipality Столична, Area р-н Оборище, r.d.
СЕРДИКА ЦЕНТЪР СОФИЯ
СИТНЯКОВО, № 48, fl. 10

Registration

telephone +359 2 9175100, fax +359 2 9819914
email address citi.bulgaria@citi.com
17.12.2013 г. 11:29:17
2.Фирма
17.12.2013 г. 11:29:17
3.Правна форма
17.12.2013 г. 11:29:17
4.Изписване на чужд език
17.12.2013 г. 11:29:17
5.Седалище и адрес на
управление

Ситибанк Европа АД, клон България

Registration

Клон на чуждестранен търговец

Registration

Citibank Europe plc, Bulgaria Branch

Registration

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Region София (столица);
Municipality Столична, Area р-н Оборище
бул. Княгиня Мария Луиза, № 2, fl. 5

Registration

telephone 9 175 100, fax 9 819 914
email address citi.bulgaria@citi.com
17.12.2013 г. 11:29:17
6.Предмет на дейност

1. Приемане на влогове и други възстановими cpeдcтва Registration
от населението като заем, в това число: потребителски
кредити, ипотечни кредити, факторинг (със или без
право на регресен иск); финансиране на търговски
транзакции (включително форфетинг); Финансов
лизинг; Платежни услуги, така както са дефинирани в
член 4, параграф 3 на Директива 2007/64/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007
година относно платежните услуги във вътрешния
пазар; Издаване и администриране на други платежни
средства (например пътнически чекове и банкови
чекове), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 4;
Предоставяне на гаранции и ангажименти; Търговия за
собствена сметка и за сметка на клиенти с: инструменти
на паричния пазар, чуждестранна валута, финансови
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фючърси и опции, валутни и лихвени инструменти,
прехвърлими ценни книжа; Съхранение и
администриране на ценни книжа; Услуги по отговорно

чекове), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 4;
Предоставяне на гаранции и ангажименти; Търговия за
собствена сметка и за сметка на клиенти с: инструменти
на паричния пазар, чуждестранна валута, финансови
фючърси и опции, валутни и лихвени инструменти,
прехвърлими ценни книжа; Съхранение и
администриране на ценни книжа; Услуги по отговорно
пазене; 2. Следните инвестиционни услуги и дейности:
2.1. Получаване и предаване на нареждания във връзка с
един или повече от следните финансови инструменти:
прехвърлими ценни книжа; инструменти на паричния
пазар; опции, фючърси, суапове, форуърдни
споразумения и всякакви други договори за деривативи,
свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или
доходност, или други деривативни инструменти,
финансови индекси или финансови мерки,
задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез
доставка или парично плащане; 2.2. Изпълняване на
нареждания от името на клиенти във връзка с един или
повече от следните финансови инструменти:
прехвърлими ценни книжа; инструменти на паричния
пазар; опции, фючърси, суапове, форуърдни
споразумения и всякакви други договори за деривативи,
свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или
доходност, или други деривативни инструменти,
финансови индекси или финансови мерки,
задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез
доставка или парично плащане; 2.3 Търгуване за
собствена сметка във връзка с един или повече от
следните финансови инструменти: прехвърлими ценни
книжа; инструменти на паричния пазар; опции,
фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви
други договори за деривативи, свързани с ценни книжа,
валути, лихвени проценти или доходност, или други
деривативни инструменти, финансови индекси или
финансови мерки, задълженията по които могат да
бъдат изпълнени чрез доставка или парично плащане;
2.4. Управление на портфейли от прехвърлими ценни
книжа; 3. Следните спомагателни услуги във връзка с
инвестиционните услуги и дейности: 3.1. Съхраняване и
администриране на следните финансови инструменти:
прехвърлими ценни книжа, и/или; инструменти на
паричния пазар и/или; дялове в предприятия за
колективно инвестиране; опции, фючърси, суапове и
всякакви други договори за деривативи, свързани със
стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени
чрез доставка, при условие, че те се търгуват на
регулиран пазар и/или многостранни системи за
търговия (МСТ); 3.2. Отпускане на кредити или заеми
на инвеститор, за да може той да осъществи транзакция
с един или повече от следните финансови инструменти:
прехвърлими ценни книжа, и/или инструменти на
паричния пазар.
17.12.2013 г. 11:29:17
10.Представители

Лучия Михаела Каприта, Date of birth (yymmdd) 680623, Registration
country: РУМЪНИЯ
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, EGN
7001126790, country: БЪЛГАРИЯ
Пламен Николов Гонков, EGN 7105196340, country:
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БЪЛГАРИЯ
Григорий Ананиев Ананиев, EGN 7702076683, country:
БЪЛГАРИЯ

country: РУМЪНИЯ
Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, EGN
7001126790, country: БЪЛГАРИЯ
Пламен Николов Гонков, EGN 7105196340, country:
БЪЛГАРИЯ
Григорий Ананиев Ананиев, EGN 7702076683, country:
БЪЛГАРИЯ
Станислава Петкова Танева, EGN 7312100479, country:
БЪЛГАРИЯ
Стефан Гари Фелстийн, Date of birth (yymmdd) 650502,
country: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17.12.2013 г. 11:29:17
11.Начин на представляване
17.12.2013 г. 11:29:17
22.Чуждестранен търговец

заедно от всеки двама от управителите

Registration

Ситибанк Юръп плс, публично акционерно дружество
от отворен тип
register: Служба за регистрация на дружествата, 132781
member country of the European Union

Registration

Representatives
ДИЙПАК ЙЕЙН
Тони Дж. Уудс
Марк Фицджералд
Сесилия Ронан
Бо Дж. Хамерих
Марк Лует
Патрик Скали
Кристoфър Антъни Теано
Раджеш Мехта
Зденек Тюрек
Брефни Бирн
Джим Фаръл
Мери Ламкин
Айдан Брейди
Франческо Паоло Вани д’Арчирафи
Тони Дж. Уудс
Марк Фицджералд
Сесилия Ронан
Бо Дж. Хамерих
Марк Лует
Патрик Скали
Кристoфър Антъни Теано
Раджеш Мехта
Зденек Тюрек
Брефни Бирн
Джим Фаръл
Мери Ламкин
Айдан Брейди
Франческо Паоло Вани д’Арчирафи
Manner of representation: всеки един поотделно или,
когато е необходимо-заедно със Секретаря - Дидре
Пепър
17.12.2013 г. 11:29:17
54.Обем на представителна
власт

всяко и всички действия, свързани с предмета на
дейност на клона, включително: 1. подаване на
уведомленията до, регистрации в или получаване на
разрешения от съответните компетентни органи, които
се отнасят до дейността на клона и неговия персонал и
се изискват съгласно законите на Република България,
2. предприемане на действия, необходими за

Registration
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власт

дейност на клона, включително: 1. подаване на
уведомленията до, регистрации в или получаване на
разрешения от съответните компетентни органи, които
се отнасят до дейността на клона и неговия персонал и
се изискват съгласно законите на Република България,
2. предприемане на действия, необходими за
запазването, подновяването или удължаването на
горепосочените уведомления, разрешения или
регистрации, 3. внасяне на данъчни и други декларации
в Националната агенция по приходите или други
компетентни органи, 4. подписване на всякакви други
документи, адресирани до тези органи в съответствие в
българското законодателство, 5. внос и износ,
придобиване на и разпореждане с материални активи
или права на ползване върху тях, както и придобиване и
предоставяне на друго имущество и услуги, назначаване
и освобождаване на служители и длъжностни лица на
клона за целите на трудова заетост в България, 6.
маркетинг на дейностите на Ситибанк Юръп плс. чрез
клона, 7. привличане на клиенти, откриване,
администриране и закриване на банкови сметки,
изискване и получаване на плащания, дължими на
клона, и издаване на съответните документи, свързани с
тези плащания, водене на преговори, 8. сключване и
изпълнение на договори за посочените по-горе цели, 9.
одобряване, присъствие, участие или гласуване на всяко
и всички заседания/събрания на кредитори, акционери,
директори или длъжностни лица на всяко дружество
или сдружение или за други стопански цели, или даване
на пълномощно за тях; 10. уреждане на спорове,
обединяване, постигане на компромис, оспорване,
защитаване, уреждане или предаване на арбитраж или
на решението на медиатори на всеки и всички спорове,
дела, съдебни процеси и други производства, от които
Ситибанк Юръп плс. може да се интересува във връзка с
дейностите на клона, 11. представляване и защитаване
на Ситибанк Юръп плс. и неговите интереси във връзка
с дейностите на клона пред всеки и всички съдии и
съдилища, по всички дела и във всички юрисдикции, по
отношение на всеки съдебен процес, дело или
производство, по което Ситибанк Юръп плс., чрез
клона, може да бъде страна или от което може да има
интерес по административни, граждански, наказателни,
административно-наказателни, както и всякакви други
спорни въпроси, и във всички видове съдебни процеси,
регресни искове или производства от всякакъв тип и
характер, и, при спазване на горното условие, с пълно и
абсолютно представителство на Ситибанк Юръп плс.
чрез клона, независимо дали в качеството на ищец или
ответник, или на заинтересована страна поради каквато
и да било причина, и с правото да завеждат всякакъв тип
искове, да внасят възражения, съдебни или арбитражни
споразумения, да оттеглят, да внасят доказателства и
изявления, да завеждат регресни искове, да
предприемат изпълнението на съдебни/арбитражни
решения, да правят възражения/обжалват пред всякакви
съдии или длъжностни лица, да поставят на разискване
формални въпроси, да искат признаването на подписи
или документи, да завеждат всякакъв тип дела за
възпиране на престъпления; и, най-общо, да упражняват
всички права на Ситибанк Юръп плс. чрез клона във
всички съдебни и други производства; да изготвят и
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съдии или длъжностни лица, да поставят на разискване
формални въпроси, да искат признаването на подписи
или документи, да завеждат всякакъв тип дела за
възпиране на престъпления; и, най-общо, да упражняват
всички права на Ситибанк Юръп плс. чрез клона във
всички съдебни и други производства; да изготвят и
подписват всякакви документи, и 12. представляване на
клона пред съда или арбитража по всяко производство
срещу него или срещу Ситибанк Юръп плс. във връзка с
дейностите на клона.
Раздел Прехвърляне на търговско предприятие
Търговско предприятие
22.5.2014 г. 17:05:53
600.Прехвърляне или
поемане на търговско
предприятие
22.5.2014 г. 17:05:53
601.Отчуждител/
наследодател
22.5.2014 г. 17:05:53
602.Правоприемник

transfer of the trade undertaking

Registration

СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ, UIC 130325402

Registration

Ситибанк Европа АД, клон България, UIC 202861597

Registration

(Име и фамилия)

(подпис и печат)
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