БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ
КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР
КЪМ 30.06.2022 г.
1.1.

Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Към 30.06.2022 г. не съществуват физически лица и юридически лица, които
упражняват контрол върху дружеството.
Лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание
на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ към 30.06.2022 г., са както
следва:
Брой притежавани
акции

Процент от
капитала

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

300 000 броя

46.15 %

„АТЛАС” АД

200 000 броя

30.77 %

Иванка Тодорова Иванова

95 536 броя

14.70 %

Други акционери - физически и юридически лица

54 464 броя

8.38 %

Име/наименование

1.2.
Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване
на дружеството в несъстоятелност
През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.
1.3.

Сключване или изпълнение на съществени сделки

Към 30.06.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е сключвало
и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи,
че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто
от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната
цена на издадените акции от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.
1.4.
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 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ или от
дъщерно дружество.
1.5.

Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
През отчетния период не е приемано решение за промяна на одиторите на дружеството.

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
1.6.
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
Издадени изпълнителни листове:
- Изпълнителен лист от 31.10.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение,
VI-6-ти състав, съгласно който „Вивело“ АД, ЕИК 201019938, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Делян Белишки“ № 62 е осъдено да заплати на
„Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ сумата от 31 000 (тридесет и една хиляди) евро,
представляващи сумарна величина от остатък, подлежащ на връщане задатък в размер на 3 000
евро, от общ размер от 61 000 евро и 1 000 евро, представляваща част от дължима неустойка в
общ размер на 5 000 евро, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.06.2017 г.
до окончателното заплащане на сумата, както и 5 025,23 лв. (пет хиляди и двадесет и пет лева и
двадесет и три стотинки), представляващи разноски по делото и
- Изпълнителен лист от 06.12.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, I8-ми състав, съгласно който физическите лица М.В.Б. и А.Т.Б. – и двамата с един и същ адрес,
са осъдени да заплатят солидарно на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД сумата от 51 000
(петдесет и една хиляди) евро и 21 515,79 лв. (двадесет и една хиляди лева и седемдесет и девет
стотинки), дължими съгласно предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот
съответно от 26.08.2013 г. и 30.05.2013 г., заедно със законната лихва върху посочената сума на
главницата, считано от 08.06.2017 г. до окончателното заплащане на сумата, както и 8 961,93
лв. (осем хиляди и деветстотин шестдесет и един лева и деветдесет и три стотинки),
представляващи съдебни разноски, от страна на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД, чрез
изпълнителния му директор, са предприети действия за образуване на изпълнителни дела
срещу „Вивело“ АД и физическите лица М.В.Б. и А.Т.Б чрез отправяне на молба по чл. 426, ал.
1 от ГПК, до ЧСИ Орлин Мендов, рег. № 846, район на действие СГС, като е поискано да бъдат
наложени запори на вземанията на длъжниците в търговските банки, за които ЧСИ има
информация, че същите имат открити сметки.
1.7.
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 “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.
1.8.
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.
1.9.
Движение на цената на акциите на дружеството за периода 01.01.2022 г. –
30.06.2022 г.
През отчетния период не са сключвани сделки с акции на „БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.
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БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 г. ЗА
ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ
КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР
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://www.big-adsic.com/ .

01.08.2022 г.
За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:
Ибрахим Гъралийски
/ Изпълнителен член на СД/
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