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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА 
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, 

НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 Г. 
 
 

През периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. СПАРКИ ЕЛТОС АД е оповестило 
следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността: 

 

Дата Уведомление 

 
30 Януари 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността 
тримесечен индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. 

 
01 Март 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД оповести до КФН, БФБ и обществеността 
тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. 

 
25 Април 2019 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността 
междинен финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за първото 
тримесечие на 2019 г. 

 
27 Май 2019 г. 

 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността покана 
за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали 
за редовно общо събрание на акционерите: 
Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание 
разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено 
заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 
27.06.2019 г. от 9.00 ч. в гр. Ловеч 5500, ул. "Кубрат" № 9, при следния 
дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на индивидуален 
годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството 
през 2017 и 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на 
акционерите не приема годишните доклади на Управителния съвет за 
дейността на дружеството през 2017 и 2018 г. 2. Приемане на годишен 
финансов отчет на дружеството за 2017 и 2018 г. Предложение за 
решение: Общото събрание на акционерите не приема годишните 
финансови отчети на дружеството за 2017 и 2018 г. 3. Приемане на 
годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността 
на дружеството през 2016, 2017 и 2018 г. Предложение за решение: 
Общото събрание на акционерите не приема годишните 
консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на 
дружеството през 2016, 2017 и 2018 г. 4. Приемане на годишни 
консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016, 2017 и 
2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 
не приема годишните консолидирани финансови отчети на 
дружеството за 2016, 2017 и 2018 г. 5. Приемане на Доклад на 
Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на 
Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и 
Надзорния съвет на дружеството през 2018 г. Предложение за 
решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на 
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Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на 
Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и 
Надзорния съвет на дружеството през 2018 г. 6. Приемане на 
решение за освобождаване от отговорност на членовете на 
Управителния съвет за дейността им през 2017 и 2018 г. 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не 
освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за 
дейността им през 2017 и 2018 г. 7. Приемане на решение за 
освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за 
дейността им през 2017 и 2018 г. Предложение за решение: Общото 
събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете 
на Надзорния съвет за дейността им през 2017 и 2018 г. 8. 
Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: 
Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада за 
дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството 
през 2018 г. 9. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет 
на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото 
събрание на акционерите приема за сведение годишния доклад на 
Одитния комитет на дружеството за 2018 г. 10. Избор на регистриран 
одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото 
събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран 
одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2019 г., съгласно препоръката на Одитния 
комитет на дружеството. 
 

 
27 Май 2019 г. 

 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността 
обявяване на покана за редовно общо събрание на акционерите на 
СПАРКИ ЕЛТОС АД 

 
30 Май 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността 
междинен консолидиран финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за 
първото тримесечие на 2019 г. 

 
1 Юли 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността протокол 
от редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите, 
проведено на 27.06.2019 г. 

 
30 Юли 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 
финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за второ тримесечие на 2019 г. 

 
16 Септември 2019 г. 

 
Спарки Елтос АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 
консолидиран финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД за второ 
тримесечие на 2019 г. 

 
 
 
 
29.11.2019 г.                            За  СПАРКИ ЕЛТОС АД:   ……………………………. 
                     Петър Бабурков 
          /Представляващ СПАРКИ ГРУП АД -  
        Изпълнителен директор/ 
 


