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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2015 г. 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на 
финансовия резултат и собствения капитал на емитента – През отчетния 
период няма промени в счетоводната политика на Дружеството. 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента – 
През отчетния период няма настъпили промени в икономическата група на 
емитента. 

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 – През периода не са 
извършвани организационни промени в дружеството. 

4. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано 
публикувани прогнози за тези резултати – през отчетния период 
финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е 
загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството 
и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи 
да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. 
Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период 
контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително 
подписаните договори. Свиването на пазара и намалената 
платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху 
финансовия резултат на дружеството. 

5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко 
най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на 
съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за 
периода от края на предходния тримесечен период- 

Андрей Иванов Тенев  – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи -  
91,31 % от капитала на дружеството; 

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове за периода от 
края на предходния тримесечен период. 



6. 3a rry6JinqHnTe ..a:pymecTBa - umf>OpMau,uH Ja rrpuTemasaHu OT 'IJieHOBeTe Ha 

ynpaBUTeJIHUTe " Ha KOHTpOJIHUTe opraHu, npoKypuCTUTe " BUCIDUH 

pbKOBO.L(eH CbCTaB aKIJ,HH Ha eMHTeHTa, BKJIJOquTeJIHO aKIJ,HUTe, npnTemaBaHU 

OT BCeKU OT THX DOOT.L(eJIHO " KaTO rrpou,eHT OT aKIJ,UHTe OT BCeKU KJiac, KaKTO " 

rrpe..a:ocTaBeHH HM OT eMHTeHTa Ollll,UU Bbpxy HeroBU IJ,eHHU KHHma - BH.L( " 

pa3Mep Ha u,eHHUTe KHUma, Bbpxy IWUTO ca yqpe..a:eHU OlllJ,HHTe, u,eHa Ha 

yrrpamHHBaHe Ha ODIJ,UHTe, llOKYDHa u,eHa, aKO HMa TaKaBa, " cpoK Ha OllIJ,UUTe: 

AH..a:peii MsaHOB TeHeB - npnTemasa 5 005 359 6poR aKu,uu, rrpe..a:cTaBJIHBatu,n -

91,31 % OT KaDHTaJia Ha ..a:pymecTBOTo; 

,,MKO Ha Er'' EOO,U - npuTemasa 3 303 6poH aKu,nn, npe..a:CTaBJIHsamu - 0~06 
0/o OT KallHTaJia Ha ..a:ppKeCTBOTO; 

HHMa HaCTbllUJIU rrpoMeHu B rrpuTemaBaHnTe OT JIHIJ,aTa rJiacoBe npe3 

oTqeTHUH rrepuo..a:. 

EMHTeHTbT He e npe..a:ocTaBHJI Ha qJieHOBeTe Ha CbBeTa Ha ..a:upeKTOpHTe orru;uu 

Bbpxy u,eHHU KHHma. 

7. MmjwpMau,uH Ja BUCHIIJ,H cb..a:e6Hu, a..a:MHHHCTpaTHBHU uJiu ap6uTpamHH 

rrpOU3BO)lCTBa, Kacaemu 3a)lbJimeHUH HJIH B3eMaHUH Ha eMHTeHTa B pa3Mep 

Haii-Mamw 10 Ha cTo OT co6cTBeHHH MY KannTaJI - ,,Ham ,UoM - libJirapuH" A,U 

- XoJI.L(HHr HHMa BHCHIIJ,H Cb.L(e6Hn, a)J,MHHHCTpaTHBHH UJIU ap6nTpamHu 

rrpOH3BO)J,CTBa, Kacaemu Ja)lbJimeHHH HJIH B3eMaHHH Ha ..a:pymecTBOTO B 

nocoqeHHH llO Ta3U TOqKa pa3Mep. 

8. MmpopMau,uH OTHOCHO CKJIIO'leHuTe OT eMuTeHTa, OT HeroBo )1,bIIJ,epHo 

..a:pymecTBO HJIH ..a:pymeCTBO - MaHKa, B KaqecTBOTO HM Ha JaeMO)J,aTeJiu, 

..a:oroBopu 3a 3aeM, BKJIIO'IUTeJIHO rrpe,i1,0CTaBHHe Ha rapaHIJ,HH OT BCHKaKbB BUA, 

B TOBa 'IHCJIO Ha CBbp3aHH JIHD;a, c nocoqsaHe Ha KOHKpeTHHTe ycJIOBHH no THX, 

BirnJOquTeJIHO Ha KpaiiHHTe cpOKOBe 3a llJiaIIJ,aHe, H u,eJITa, Ja KOHTO ca 6HJIU 

OTrrycHaTU - rrpe3 OT'leTHHH nepHO)J, HHMa CKJIJOqeHH OT ,i1,pymeCTBOTO HJIH 

HerosuTe AbmepHu ,i1,pymecTBa ..a:oroBopu Ja JaeM u / uJiu npe..a:ocTHBaHe Ha 

rapaHIJ,HH. 

,UaHHH 3a ,UnpeKTOpa 3a Bpb3KH c HHBeCTHTOpHTe, BKJIIO'IUTeJIHO TeJie<J>oH H 

a..a:pec 3a KOpecnOH)J,eHD;HH - ,UnpeKTOp 3a Bpb3KH c HHBeCTHTOpHTe - ,UuaHa 

HnKoJiaeBa lieHeBa; Mo6. 0885199699, a,l1,pec Ja KopecnoH)J,eHa;ttR: n.K. 5500, 
JloBe'I, yJI. ,,AJieKcaHu,bp KyceB" .N2 20. 

,UuaHa 


