
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 периода 01.01.2021г. – 30.06.2021 г. 

 

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. Български фонд за вземания АДСИЦ е 

оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София и обществеността: 

 

На 01.02.2021 г. Дружеството е представило тримесечен финансов отчет за четвърто 

тримесечие на 2020 г.; 

На 26.02.2021 г. Дружеството е представило тримесечен консолидиран финансов отчет 

за четвърто тримесечие на 2020 г.; 

На 18.03.2021 г. Дружеството е представило  Съобщение за получено уведомление по 

чл.19 от Регламент 596/2014; 

 На 19.03.2021 г. Дружеството е представило Съобщение за получено уведомление за 

дялово участие; 

 На 31.03.2021 г. Дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 

2020г. – индивидуален; 

На 29.04.2021 г. Дружеството е представило тримесечен финансов отчет за първото 

тримесечие на 2021 г.; 

На 05.05.2021 г. Дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 

2020г. – консолидиран; 

На 27.05.2021 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на 

акционерите и материали за Общо събрание на акционерите; 

На 27.05.2021 г. Дружеството е представило публикация на покана за свикване на 

Общо събрание на акционерите; 

На 27.05.2021 г. Дружеството е представило тримесечен консолидиран финансов отчет 

за първото тримесечие на 2021 г.; 

На 31.05.2021 г. Дружеството е  представило  Съобщение за получено уведомление по 

чл.19 от Регламент 596/2014; 

На 10.06.2021 г. Дружеството е представило уведомление за забавено плащане на лихви 

по облигационната емисия; 

На 21.06.2021 г. Дружеството е представило Декларация по чл.114 б от ЗППЦК; 

На 30.06.2021 г. Дружеството е представило Протокол от Общо събрание на 

акционерите; 



На 30.06.2021 г. Дружеството е представило Уведомление за паричен дивидент; 

 

29.07.2021 г. 

Гр. София 

Български фонд за вземания АДСИЦ: 

 

 

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

/Васил Шарков – Изпълнителен директор/ 

 

 

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

/Веселин Василев – Изпълнителен директор/ 
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