
Приложение № 9 
към чл. 33, ал. 1, т. 3  

от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 

ценни книжа и за разкриването на информация  
 

за периода 01.03.2019 – 31.03.2019 г. 
 

ГРУПАТА НА  
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД 

 
 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от групата. 
 
През отчетния период контрол върху „Загора Фининвест” АД упражнява „Алфа Асетс“ ЕООД, 
ЕИК 121839298 
 

 
През отчетния период контрол върху „СИИ Имоти” АДСИЦ упражнява „Загора Фининвест” 
АД, ЕИК 123659873 
 

 
 
 
1.6. 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 дружеството. 
 
1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
 
Предоставените аванси са за покупка на недвижими имоти съгласно предварителени договори за 
покупко – продажба както следва: 
Предварителен договор за покупко - продажба от 28.12.2018 г. на „Парк Билд” ЕООД -  
дружество с основна дейност: проектиране, строителство и продажба на недвижими имоти. 
Срокът на договора е една година от датата на подписването му. Преведения аванс по този 
договор е в размер на 9 000 хил. лв.  
Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 30.11.2018 г., находящ се в 
гр. Варна, преставляващ поземлен имот с площ 1 368 кв. м., заедно с построена в него сграда със 
застроена площ 867.08 кв.м. Срокът на договора е една година от датата на подписването му. 
Сумата на преведения аванс към 31.03.2019 г. е в размер на 1 136 хил. лв. 
Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 31.12.2018 г., находящ се гр. 
Пловдив, предствляващ урегулиран поземлен имот с полощ 10 638 кв.м. Срокът на договора е 
една година от датата на подписването му. Сумата на преведения аванс към 31.03.2019 г. е в размер 
на 8 435 хил. лв. 
Предварителен договор за покупко – продажба на акции от 15.11.2018 г. Сумата на преведения 
аванс е 180 хил. лв. 

Наименование на акционер 
Брой притежавани  

акции 
Процент от 

капитала 

„Алфа Асетс“ ЕООД 7 375 бр. 80.70%  

Наименование на акционер 
Брой притежавани  

акции 
Процент от 

капитала 

„Загора Фининвест” АД 362 800 бр. 55.82%  




