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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 

ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. – 30.09.2019 Г. 

 

 

През периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. СПАРКИ АД е оповестило следната вътрешна 

информация до КФН, БФБ АД и обществеността: 

Дата Събитие 

30 Януари 2019 г. СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. 

07 Февруари 2019 г. 

 

СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността уведомление 

относно вписани в Търговски регистър при Агенция по вписванията 

промени в Управителния съвет на СПАРКИ АД, както и на прокуристите 

на дружеството. 

Ивайло Иванов Георгиев е заличен като член на Управителния съвет и 

прокурист на СПАРКИ АД. 

Като нови прокуристи на дружеството са вписани Николай Събев 

Малчев, Валентин Миланов Раданов и Теодора Друмева Тодорова. 

 

След вписване на промените, Управителният съвет на СПАРКИ АД е в 

следния състав: 

Управителен съвет: 

Станислав Петков – Председател на УС и изпълнителен директор 

Теодора Друмева Тодорова – член на УС 

Станислав Калчев Калчев – член на УС 

Валентин Миланов Раданов – член на УС и 

Николай Събев Малчев – член на УС. 

 

Прокуристи на дружеството са: 

Станислав Калчев Калчев 

Николай Събев Малчев 

Валентин Миланов Раданов 

Теодора Друмева Тодорова 

 

Начин на представляване: всеки двама, действащи заедно. 
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01 Март 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. 

25 Април 2019 г. СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

финансов отчет на СПАРКИ АД за първото тримесечие на 2019 г. 

27 Май 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността покана за 

свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо 

събрание на акционерите: 

Управителният съвет на СПАРКИ АД, гр. Русе 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 14.00 ч. в гр. Русе - 7000 ул. "Розова долина" №1, при 

следния дневен ред и предложения за решения:  

1. Приемане на индивидуален годишен доклад на Управителния 

съвет за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за 

решение: Общото събрание на акционерите не приема индивидуален 

годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството 

през 2018 г. 

2. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет на 

дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите не приема индивидуален годишен финансов отчет на 

дружеството за 2018 г.  

3. Приемане на годишен консолидиран доклад на Управителния 

съвет за дейността на дружеството през 2017 и през 2018 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не приема 

годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността 

на дружеството през 2017 и 2018 г. 

4. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на 

дружеството за 2017 и за 2018 г. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите не приема годишни консолидирани финансови 

отчети на дружеството за 2017 и 2018 г.  

5. Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ 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 Надзорния съвет на СПАРКИ АД относно прилагане на 

Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и 

Надзорния съвет на дружеството през 2018 г.  
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6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не 

освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за 

дейността им през 2018 г.  

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на 

членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не 

освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за 

дейността им през 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 изслуша и прие за сведение доклада 

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството 

през 2018 г.  

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 

дейността му през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание 

на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на 

дружеството за дейността му през 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.  

Приемане на решение за покриване на отчетената през 2018 г. загуба. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

решение отчетената от дружеството загуба през 2018 г. в размер на 725 

053.61 лв. да бъде частично покрита от неразпределена печалба от 

предходни години до размера на последната от 367 303.27 лв. 

27 Май 2019 г. СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността обявяване на 

покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 

СПАРКИ АД 

30 Май 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД за първото тримесечие на 

2019 г. 
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1 Юли 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността протокол от 

редовно заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 

27.06.2019 г. 

30 Юли 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

финансов отчет на СПАРКИ АД за второ тримесечие на 2019 г. 

16 Септември 2019 г.  СПАРКИ АД представи пред КФН, БФБ и обществеността междинен 

консолидиран финансов отчет на СПАРКИ АД за второ тримесечие на 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Дата: 02 декември 2019 г.   За СПАРКИ АД:  

      Станислав Петков  

      Изпълнителен директор  


