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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към чл.12, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 09.11.2021г.за първоначално и последващо разкриване на информация при 

публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар 
 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

През отчетния период не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

 

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

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие. 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 

През разглеждания период не са сключвани съществени сделки. 

 

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

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие. 

 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие. 

 

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания 
на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството  

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.  

 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово 
дъщерно дружество  

През разглеждания период не е настъпило подобно събитие.  

 

8. 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 

1. Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2021г.  Вх.№ 10-05-346/28.01.2022 г.  
2. Публикуване на консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2021г.  Вх.№ 10-05-48/28.02.2022 г.  
3. Публикуване на финансов отчет за 2021г.  Вх.№ 10-05-PD-134/29.03.2022г.  
4. Публикуване на консолидиран финансов отчет за 2021г. Вх.№ 10-05-PD-416/29.04.2022г. 
5. Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2022г. Вх.№ 10-05-1834/03.05.2022г. 
6. Публикуване на консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г. Вх.№ 10-05-2404/27.05.2022г. 
7. Публикуване покана за свикване на Общо събрание на акционерите 
8. Публикуване покана за свикване на Общо събрание на акционерите 

Вх.№ 10-05-2397/27.05.2022г. 
Вх.№ 10-05-2770/15.06.2022г. 

9. Публикуване на протокол от непроведено Общо събрание на акционери Вх.№ 10-05-3004/29.06.2022г. 
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10. Протокол от проведено редовно Общо събрание на акционери Вх.№ 10-05-3292/12.07.2022г. 
11. Уведомление за изплащане на дивидент Вх.№ 10-05-3291/12.07.2022г. 
12. Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2022г. Вх.№ 10-05-3851/05.08.2022г. 
13. Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2022г. Вх.№ 10-05-4588/21.10.2022г. 
14. Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2022г. Вх.№ 10-05-5142/17.11.2022г. 
15. Уведомление за свикване на Извънредно ОСА Вх.№ 10-05-5599/21.12.2022г. 
16. Покана за свикване на Извънредно ОСА Вх.№ 10-05-5682/30.12.2022г. 
 
 
 
 
 
 
27 Януари 2023г.     Изпълнителен директор:     ____________________ 
Гр.Пловдив                              /Георги Налбантски/ 
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