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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО чл.33, ал.1, т.6 ОТ 
НАРЕДБА №2 

(за първо тримесечие на 2017г.) 
 
 
  1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетният период, причини за 
тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовият резултат и собственият 
капитал на емитента- През първо тримесечие на 2017г. дружеството не е променяло 
счетоводната си политика. 
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава 
група- Няма настъпили промени. 
3.Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност- Дружеството не е осъществявало организационни промени, като преобразуване, 
продажба на дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции и няма 
преустановяване на дейност. 
4.Становище на управителният 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-Няма публикувани 
прогнозни резултати за текущата финансова година. 
5. Акционери с над 5% от капитала на дружеството са: 
    1) Мариян Илиев Колев, притежаващ 95 000 броя акции с право на глас в Общото събрание, 
представляващи 31.67% от капитала на дружеството. 
   2) Василена Димитрова Новакова, притежаваща 52 418 броя акции с право на глас в Общото 
събрание, представляващи 17.47% от капитала на дружеството. 
   3) Пламен Дончев Костов, притежаващ 40 000 броя акции с право на глас, представляващи 
13,33% от капитала на дружеството 
   4) Драгомир Димитров Пантелеев, притежаващ 33 500 броя акции с право на глас, 
представляващи 11.16% от капитала на дружеството 
   5) Илиян Димитров Тодоровски, притежаващ 30 130 броя акции с право на глас, 
представляващи 10,04% от капитала на дружеството 
   6) ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20 827 броя акции с право на глас, представляващи 
6.94% от капитала на дружеството. 
  6. Акциите са обикновенни поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, 
право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 
Прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на 
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Централен депозитар. Правата по тези акции се установяват с документ за регистрация, издаден 
от Централен депозитар. 
 7.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако 
общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани 
производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко 
производство поотделно- Срещу дружеството няма повдигнати съдебни дела, които 
представляват 10 на сто от собствения капитал. 
8. 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 поетото задължение, условия и срок- дружеството не е отпускало заеми 
 
 
 
 
 
Гр.Шумен                                                     Изпълнителен Директор: 
27.04.2017                                                                                         /Таня Николова/              
 


