
Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН за 

първо шестмесечие на 2019 г. на „Български фонд за вземания“ 

АДСИЦ 

 

 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството. 

През първото шестмесечие на 2019 г. няма промяна на лицата, упражняващи 

контрол върху Дружеството.  

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 

Няма открито производство по несъстоятелност на Дружеството или за негово 

дъщерно дружество. 

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

През първото шестмесечие на 2019 г. не са сключвани и/или изпълнявани 

съществени сделки. 

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 

съвместно предприятие. 

1.5. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната. 

На проведеното на 30.01.2019 г. извънредно заседание на Общото събрание на 

акционерите на Дружеството е взето решение за избор и назначаване за регистриран 

одитор на Дружеството за 2018 г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173. 

Причината за промяната е уведомление от избрания на проведеното на 26.03.2018 г. 

редовно заседание на Общото събрание на акционерите одитор за невъзможност да 

извърши годишния финансов одит за 2018 г. 

На проведеното на 27.06.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на 

акционерите на Дружеството е взето решение за запазване на „РСМ БГ“ ЕООД, 

одиторско дружество № 173 за одитор на Дружеството за 2019 г. 

 

1.6. 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. 

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до 

Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал. 

 



1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или от негово дъщерно дружество. 

Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия 

в търговски дружества от Дружеството или от негово дъщерно дружество. 

1.8. 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. 

Към първото шестмесечие на 2019 г. не са настъпили 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. 

 

 

30.07.2019 г.       

 

...................................            ......................................... 

/Веселин Василев – Изп. директор/                                   /Васил Шарков – Изп. директор/ 

 

 


