
ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ по ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2  

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ 

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ 

КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР 

към 31.12.2022 г. 

1. Промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

Към 31.12.2022 г. не е извършвана промяна в лицата, упражняващи контрол върху 

„ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ.  

Към 31.12.2022 г. няма физически лица, които упражняват контрол върху дружеството 

по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК. Юридическото лице, което упражнява контрол чрез 

пряко притежаване на повече от 50% от капитала на дружеството е „ЛЕВ КОРПОРАЦИЯ” 

АД.  

Към 31.12.2022 г., лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в 

общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, са: 

 

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала 

“Лев Корпорация” АД 500 000 броя 76.923 % 

ЗК “Лев Инс” АД 150 000 броя 23.077 % 

2.  Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството 

производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност 

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за 

Дружеството. 

3.  Сключване или изпълнение на съществени сделки 

През отчетния период „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ не е сключило и изпълнявало 

съществени сделки.   

4. 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 „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ или от дъщерно 
дружество.  

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

През отчетния период не е променян одитора на дружеството.  

6. 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 „ЛЕВ ИНВЕСТ” 

АДСИЦ. 
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7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на 

дялови участия в търговски дружества от емитента. 
 

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение 

за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да 

продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа. 

Не са налице обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, продадат или да 

продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 
 

 

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ ИЗБРАНАТА ОТ ЕМИТЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННА МЕДИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПО РЕГЛАМЕНТ  596/2014  

 

 

 

През отчетния период дружеството е оповестило до КФН, БФБ и обществеността, 

чрез информационната платформа x3news.com следната информация, достъпна на адрес - 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement, както и на корпоративната страница 

на дружеството, достъпна на електронен адрес - http://levinvest.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2023 г. 

гр. София                                    За „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ:   ………………………… 

 

         Лозана Славчова  
 

                 /Изпълнителен директор/ 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
http://levinvest.com/

