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1 Информация по Приложение 9 – 31.03.2019г.                                 | КАУЧУК АД 

 

 

Информация съгласно Приложение 9 към чл.33а2   и чл.33а1   
от Наредба 2 от 17.09.2003г. на КФН за                                               

„Каучук” АД за първо тримесечие на 2019г. 
      

1.1. Промяна на лицата, 
упражняващи контрол върху 
дружеството:  

През първо тримесечие  на 2019г.  е настъпила промяна на 
лицата, упражняващи контрол върху дружеството- 
извършена е смяна на представителя на „МУРА“ ЕООД, 
който да изпълнява задълженията на дружеството в Съвета 
на директорите на „Каучук“ АД. Новия представител е 
Николай Симеонов Тенджов.  

1.2. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.3. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.4. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.5. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за 
КАУЧУК АД или за негово дъщерно дружество. 

1.7. Сключване или изпълнение 
на съществени сделки: 

През периода Дружеството е сключило договори по 
процедури  по обществени поръчки  в България,Чехия, 
Гърция,Сърбия и Естония.  

1.8. Решение за сключване, 
прекратяване и разваляне на 
договор за съвместно 
предприятие: 

През отчетния период не е приемано решение за 
сключване, прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие. 

1.9. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.10. Промяна на одиторите на 
дружеството и причини за 
промяната: 

През отчетния период не е приемано решение за промяна 
на одиторите на дружеството.  

1.11. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.12. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.13. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.14. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.15. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 

1.16. (Отм. – ДВ бр.63 от 2016г.) 
 



1.17. Отм . - ДВ  б .63 от  2016г. 

1.18. (Отм . - ,QB бр .63 от  2016г .) 

1.19. Отм . - QB б .63 от  2016г . 

1.20. Отм . - QB б .63 от  2016г .) 

1.21. Отм. - АВ  б .63 от  2016г . 

1.22. Отм . - ДВ  б .63 от  2016г. 

1.23. Отм . - ДВ  б .63 от  2016г. 

1.24. Отм . - АВ  б .63 от  2016г. 

1.25. Отм . - ДВ  б .63 от  2016г. 

1.26. Отм . - АВ  б .63 от  2016г . 

1.27. Отм . - АВ  б .63 от  2016г . 

1.28. Отм . - QB 6.63 от  2016г. 

1.29. (Отм . - Д,В  бр .63 от  2016г.) 

1.30. Образуване  или  
прекратяване  на  сьдебно  иnи  
арбитражно  дело , отнасящо  се  Не 	е 	образувано 	или 	прекратявано 	сьдебно 	или  
до  задължения  или  вземания  на  арбитражно  дело , отнасящо  се  до  задължения  или  вземания  
друхсеството  или  негово  на  дружес rвото  или  неговото  дъщерно  дружество , с  цена  на  
дъщерно  дружество , с  цена  на  иска  най-малко  10 на  сто  от  собствения  капитал  на  
иска  най-малко  10 на  сто  от  дружеството . 
собствения  капитал  на  
д 	еството : 
1.31. Покупка , продажба  или  През  отчетния  период  дружеството  не  е  извършвало  
учреден  залог  на  дялови  участия  

покупка , продажба  или  учреден  залог  на  
в  тьрговски  дружества  от  

дялови  участия  в  тьрговски  дружества  от  емитента  или  
емитекrа  или  негово  дъщерно  

негово  дъщерно  дружество . 
д 	ество : 

1.32. Отм . - АВ  6.63 от  2016г . 

1.33. Отм . - ДВ  б .63 от  2016г . 

1.34. Qруги  обстоятелства , които  
дружеството  счита , че  биха  Всички  обстоятелства , които  Аружеството  счита , че  биха  
могли  да  бъдат  от  значение  за  могли  да  бъдат  от  значение  за  
инвесrиторите  при  вземането  на  инвесгиторите  при  вземането  на  решение  Аа  придобият , 

решение  да  придобият , да  продадат  или  да  продължат  да  
продадат  или  да  продължат  Аа  притежават  акции  са  разкрити  публично . 
притежават  публично  Няма  Аруги  сьществени  обстоятелства  
п  е ,алагани  ценни  книжа : 

29.05.2019 г . 	 ИЗПЪАНИТЕ t1ЕН  АИРЕКТОР : ..  

Инфо~iмация  по  Приложение  9- 31.03.2019г. 	 ~ 
• ~~ 


