
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД ГРАД ДОБРИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през второто тримесечие 
на 2021 година съгласно чл. 33 ал 1 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. / променена ДВ от

12.08.2016 год. /

Информация за второ тримесечие на 2021 г.

1. За емитента
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: 
няма промяна.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 
дъщерно дружество и всичи съществени етапи, свързани с производството:

няма такива.
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма 
стойност по чл. 114 , ал. 1, т. 1 ЗЗПЦК: няма такива
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие: няма такова
1.10 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

има промяна при избора на одитор за следващата финансова 2021 година.
1.30 Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най -  малко десет на сто от 
собствения капитал на дружеството:

Има заведен граждански иск по повод неправомерно изплатена сума. 
Вземането е било обезценено през предходен период. През отчетния период има 
заведено и второ гражданско дело за нанесени имуществени вреди от вече 
освободен член на борда на директорите.
1.31 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или неговото дъщерно дружество: няма такива.

ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да 
продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През второто тримесечие на 2021 година няма конкретна информация, която не 
е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на 
финансови инструменти -  такава, че публичното й огласяване да окаже съществено 
влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързаните с 
тях дериватни финансови инструменти.

Няма факти или обстоятелства, които да са настъпили или обосновано може да 
се очаква да настъпят в бъдеще, за да се направи заключение относно възможния им 
ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързаните с тях дериватни 
финансови инструменти.

Няма факти и обстоятелства, които обичайно се използват от инвеститорите при 
вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.

Няма и конкретна информация, съобщена от клиент, свързана с подадени, но 
още не изпълнени нареждания на клиента, която се отнася пряко или непряко до един 
или повече емитенти на финансови инструменти и която, ако бъде огласена публично, 
да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструмента или на
цената на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.
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