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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 

относно пазарната злоупотреба (Регламент 
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на 

Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО 

на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент 
596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през 

изтеклото шестмесечие на консолидирана база 
01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 
 

През периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. КАУЧУК АД е оповестило  следната 
вътрешна информация до КФН и обществеността: 

 

➢ На 28.01.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично 

уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за 

четвърто тримесечие на 2021г.; 

➢  На 22.02.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично 

уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за 

четвърто тримесечие на 2021г.;  

➢ На 30.03.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register  Заверен от 

регистриран одитор  Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. в ESEF 

формат. 

➢ На 29.04.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично 

уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за първо 

тримесечие на 2022г.; 

➢ На 03.05.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Заверен от 

регистриран одитор  Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 

г. в ESEF формат. 

➢ На 26.05.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Покана за 

свикване на ОСА за 2022г. и публикацията на същата; 
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➢ На 30.05.2022г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично 

уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за първо 

тримесечие на 2022г.; 

 
 
              Към 30.06.2022 г.  КАУЧУК АД и неговото дъщерно дружество отчитат 

печалба на стойност  41  хил.лв., което представлява намаление с 94% спрямо 

нетната печалба за същия период на 2021 г. 

              През отчетния период приходите  от  дейността на дружествата   са       

12 327  хил.лв.,  което е с 2.42% намаление в сравнение със същия период на 

предходната година. 

 
 
 
   29.08.2022г.                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: …………………. 
                                        /Николай Генчев/ 

 


		2022-08-29T17:05:29+0300
	NIKOLAY VELKOV GENCHEV




