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 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

През периода на трето тримесечие на 2018 г. не е настъпила промяна на лицата, 

които упражняват контрол върху Химимпорт АД като дружество майка.  

През отчетния период има промяна на лицата, упражняващи контрол върху 

дъщерното дружество, част от Групата на Химимпорт АД –  

Параходство Българско речно плаване АД-Русе. Считано от   17.09.2018 г.  е 

вписан като представляващ и Румен Стефанов Попов. 

 

 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 

производството. 

- Не е откривано производство по несъстоятелност, на което и да било 

дружество от Групата на Химимпорт АД. 

 

 Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

- През периода на трето тримесечие на 2018 г. не са сключвани и 

изпълнявани съществени сделки. 

- От началото на годината са налице следните съществени сделки: 

- На 15 март 2018 г. с договор за покупко – продажба на временно 

удостоверение са продадени всички притежавани от Зърнени Храни 

България АД акции от капитала на дъщерно дружество Фармимпорт АД. 

- На 20 април 2018 г. с договор за покупко – продажба на акции „Зърнени 

Храни България” АД придобива 389 броя обикновени поименни акции, 

които представляват 19.99% от капитала на „Добрички панаир АД” и 

участието в дружеството от отчитано по метода на собствения капитал в 

участие в дъщерни дружества. 

- На 30 юли 2018 г. с договор за покупко – продажба на акции, „Транс 

Интеркар” АД продава изцяло участието си в Рентинтеркар ЕООД. 
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 Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 

съвместно предприятие. 

- През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване 

и разваляне на договор за съвместно предприятие от Групата на Химимпорт 

АД. 

 

 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

- През отчетния период няма промяна на одиторите. 

 

 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. 

- През отчетния период не е било образувано или прекратено 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 Химимпорт АД. 

 

 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

- Извършените покупки и продажби са отразени в точка “Сключване или 

изпълнение на съществени сделки”. През текущият период няма 

учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества на което и да 

било дружество от Групата на Химимпорт АД. 

 

 

 

 

Дата: 29.11.2018г.                           

Гр.София                                                           

 

    


