
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 134 ОТ ЗПФИ 

1. „Ъп Тренд” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121527003, притежаващ разрешение 

(ЛИЦЕНЗ № РГ-03-0110/13.07.2017 год.) за извършване на дейност като инвестиционен 

посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо 

пространство. Седалището и адресът на управление на „Ъп Тренд” ООД е Република 

България, гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров” 51А, ет.1. 

Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове. 

Предметът на дейност на дружеството е ограничен в рамките на издадения му 

лиценз за предоставяне в рамките на Европейския съюз и Европейското 

икономическо пространство на следните инвестиционни услуги и дейности:  

1) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или 

повече финансови инструменти; 

2) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;  

3) сделки за собствена сметка с финансови инструменти;  

4) управление на портфейл;  

5) предоставяне на инвестиционни съвети на клиент;  

6) поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за 

първоначална продажба на финансови инструменти при 

условията на безусловно и неотменимо задължение за 

записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена 

сметка;  

7) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти 

без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на 

финансовите инструменти за собствена сметка;  

8) съхраняване и администриране на финансови инструменти за 

сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане 

на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна 

институция/ и свързаните с нея услуги като управление на 

постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;  

9) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече 

финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя 

заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с 

наредба;  

10) съвети на предприятия относно капиталовата структура, 

промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и 



съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на 

предприятия;  

11) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за 

плащане, доколкото те са свързани с предоставяните 

инвестиционни услуги;  

12) инвестиционни проучвания и финансови анализи или други 

форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови 

инструменти;  

13) услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти; 

14) услуги по чл.6, ал. 2 и ал. 3, т. 1-6 ЗПФИ във връзка с базовия актив 

на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7, 8 ЗПФИ, 

доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 6, ал. 3, т. 

1-6 и по ал. 2 ЗПФИ. 

2. През 2021 г. общите приходи на ИП „Ъп Тренд“ ООД се повишиха до 2 142 

хил. лева в сравнение с 555 хил. лева година по-рано. 

3. Към 31 декември 2021 год. в Дружеството работят десет човека, с четири повече в 

сравнение с края на 2020 година. 

4. Финансовият резултат от дейността преди данъчно облагане е печалба в 

размер на 1 030 хиляди лева спрямо загуба от 152 хиляди лева за 2020 година. 

5. Начисленият данък върху финансовия резултат от дейността е 103 хиляди лева. 

6. През изминалата 2021 г. дружеството не е получавало държавни субсидии. 

 

Изложената по-горе информация е била обект на независим финансов одит и се 

съдържа в годишния финансов отчет на дружеството. 


