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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

по чл. 33, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.  

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа 

 

отчетен период: 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

„ВИНЪС” АД 

 

 Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 
собствения капитал на емитента и групата предприятия. 

„ВИНЪС” АД и групата предприятия водят своето счетоводно отчитане в съответствие с 
изискванията на Международните счетоводни стандарти от учредяването си до момента на 
изготвяне на този документ без да са настъпвали промени. 

 Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента и групата, ако 
участват в такива групи. 

През отчетния период няма настъпили промени в икономическата група на емитента и 
групата предприятия. 

 Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента и 
групата предприятия, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата 
група, апортни вноски от Дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на дейност. 

„ВИНЪС” АД и групата предприятия не са извършвали организационни промени като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
Дружествата, отдаване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции или преустановяване 
на дейност през отчетния период. 

 Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие. 

Дружеството и групата предприятия не са публикували прогнози за възможните 
резултати от дейността. 

 Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 
общото събрание на емитента и групата към края на съответното тримесечие, и 
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния 
тримесечен период. 

Към 31.03.2022 г. акционери с повече от 5 % дял във „Винъс“ АД са:  

 Йоанис Петрос Бонакис – притежаващ 900 940 бр. акции, представляващи 29,42 % 
от капитала на Дружеството; 

 Сотириос Петрос Воргиас – притежаващ 926 200 бр. акции, представляващи 30,24 % 
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от капитала на Дружеството; 

 Теодорос Пападопулос - притежаващ 869 500 бр. акции, представляващи 28,39 % от 
капитала на Дружеството; 

 Йоанис Георгиос Сахинис – притежаващ 253 500 бр. акции, представляващи 8,28% 
от капитала на Дружеството. 

Към 31.03.2022 едноличен собственик на капитала на „Ан Бал“ е „Винъс“ АД.  

 Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента и 
групата предприятия към края на съответното тримесечие, както и промените, 
настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице 
поотделно. 

Акционерът Йоанис Петрос Бонакис е председател на Съвета на директорите на Винъс АД 
и изпълнителен директор на Дружеството, притежаващ 900 940 бр. акции. Не е настъпвала 
промяна през отчетния период в броя на притежаваните от Йоанис Петрос Бонакис акции. 

Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Винъс АД, е акционер, 
притежаващ 253 500 бр. акции. Не е настъпвала промяна през отчетния период в броя на 
притежавани от Йоанис Георгиос Сахинис акции. 

Емануил Калайцакис, независим член в Съвета на директорите на Винъс АД, не 
притежава акции от капитала на Дружеството. 

Теодорос Пападопулос, управител на Ан Бал ЕООД, притежава 50% от капитала на 
„Олеандер“ ООД и представлява същото дружество. Същият притежава 28,39% от капитала на 
„Винъс“ АД. 

 Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на емитента и групата предприятия; ако общата стойност на задълженията или 
вземанията на емитента и групата по всички образувани производства надхвърля 10 на 
сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство 
поотделно. 

Няма образувани или прекратени съдебни, административни или арбитражни дела, 
отнасящи се до Дружеството и групата, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на Дружеството. 

 Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или 
негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера 
на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 
лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и 
срок. 

През отчетния период няма настъпило такова събитие по отношение на емитента и 
предприятията от групата. 

 
25 май 2022 г. 
гр. София 

________________________ 

Йоанис Бонакис, 
изпълнителен директор на „ВИНЪС” АД 

 


