
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 деветмесечие. 

 

Информация за важни събития за „Албена” АД, настъпили през третото тримесечие 

на финансовата 2018 година. 

 
 

На 30.01.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за 

Четвърто тримесечие на 2017г.  

 

На 01.03.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен 

консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.  

 

На 29.03.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Годишен отчет на 

публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.  

 

На 30.04.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Тримесечен отчет за 

първо тримесечие на 2018г.  

 

На 30.04.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Годишен консолидиран 

отчет за 2017 г.  

 

На 19.05.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Покана за свикване на 

общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите. 

 

На 30.05.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Тримесечен 

консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018 г. 

 

На 26.06.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Протокол от Общо 

събрание на акционерите. 

 

На 26.06.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Уведомление за паричен 

дивидент. 

 

На 16.07.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Уведомление за избрани 

като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Станев, Радосвет 

Радев, Маргита Тодорова, Иван Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД с ЕИК 131211320. 

 

На 30.07.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Тримесечен 

консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г. 

 

На 09.08.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Уведомление за паричен 

дивидент  

 

На 29.08.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Тримесечен 

консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г. 

 

 



На 30.08.2018 г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Уведомление при 

условията на чл. 100 т от ЗППЦК, че на 30.08.2018 г. между „ЕКО СТРОЙ“ АД и „АКТИВ 

СИП“ ЕООД се сключи сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, с която „АКТИВ СИП“ 

ЕООД продаде на „ЕКО СТРОЙ“ АД недвижим имот – складова база, находяща се в с. 

Оброчище, обл. Добрич 

 

 

 

 

 

 

Директор „Връзки с инвеститорите“ 

       Мариела Цанкова 


