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ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО 
ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 
ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 
ГОДИНАТА 
 
 
За периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. и с натрупване от началото на годината, „Костенец-ХХИ“ 
АД е оповестило следната вътрешна информация пред КФН, БФБ-София АД и обществеността: 
 
 
На 25.10.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен 
отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за третото тримесечие на 2017 година. 
 
 
На 27.07.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен 
отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второто тримесечие на 2017 година. 
 
 
На 23.06.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността Протокол 
от проведеното на 21.06.2017 г. заседание на редовното ОСА на дружеството. 
 
 
На 08.06.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността Протокол 
от насроченото на 07.06.2017 г. заседание на ОСА, което поради липса на законово изискуемия 
кворум не е проведено и съответно е предвидено за втората посочена в поканата дата. 
 
 
На 05.05.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността покана за 
свикване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.06.2017 г., както и материали  
по дневния ред. При липса на кворум събранието следва да се проведе на 21.06.2017 г. 
 
 
На 28.04.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен 
отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото тримесечие на 2017 година. 
 
 
На 30.03.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен 
одитиран финансов отчет за 2016 година. 
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На 27.01.2017 дружеството е оповестило пред КФН, БФБ-София АД и обществеността тримесечен 
отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 2016 година. 
 
 
 
25.01.2018 г.      Изпълнителен директор: 
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Иван Апостолов - физически представител 
на .“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД 
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