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„Богатса.Ком” АД 
 

 

Допълнителна информация за четвърто 

тримесечие на 2010 г. със съдържание 

съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 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 

от публичните дружества и другите 

емитенти на ценни книжа. 
 

1. Информация за промените в 

счетоводната политика през отчетния 

период, причините за тяхното извършване 

и по какъв начин се отразяват на 

финансовия резултат и собствения 

капитал на емитента. 

Няма извършени промени в счетоводната 

политика на дружеството през отчетния 

период. 

 

2. Информация за настъпили промени в 

икономическата група на емитента, ако 

участва в такава група. 
Емитентът не участва в икономическа група.  

 

 

3. Информация за резултатите от 

организационни промени в рамките на 

емитента, като преобразуване, продажба 

на дружества от икономическата група, 

апортни вноски от дружеството, даване 

под наем на имущество, дългосрочни 

инвестиции, преустановяване на дейност. 

За отчетния период няма извършени 

организационни промени в рамките на 

емитента.  

 

4. Становище на управителния орган 

относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от 

текущата финансова година, като се 

отчитат резултатите от текущото 

тримесечие, както и информация за 

факторите и обстоятелствата, които ще 

повлияят на постигането на прогнозните 

резултати най-малко за следващото 

„Bougatsa. Com” AD 

 

 

Additional information for the fourth  quarter 

of 2010 under Article 33, paragraph 1, item 6 

of Decree № 2 from 17.09.2003 for prospectus 

for public offering and admission to trade on a 

regulated securities market and for disclosure 

of information by public companies and other 

securities’ issuers. 

 

 

 

1. Details about changes in the accounting 

policy during the reported period, the reasons 

for them and how they affect the financial 

results and equity of the issuer. 

No changes have been made in the accounting 

policy of the company during the reported period. 

 

 

 

 

2. Information about changes in the economic 

group of the issuer, if it is a member of such a  

group. 

The issuer does not participate in any economic 

group.  

 

3. Information on the results of organizational 

changes within the issuer’s structure, such as 

conversion, sale of companies from the same 

economic group, in-kind contributions from 

the company, property to rent, long-term 

investments, withdrawal of business. 

For the reported period, no organizational 

changes were made within the issuer’s structure. 

 

 

 

4. Official opinion of the governing body about 

the feasibility of published prognosis about the 

results of the current financial year, taking 

into account the results of the current three 

months, as well as information on the factors 

and circumstances, which will affect the 

achievement of the prognoses results at least  

for the next three months. 
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тримесечие. 

Няма публикувани прогнози за финансовия 

резултат на дружеството за четвърто 

тримесечие на 2010 г. 

 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и 

непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 

общото събрание към 31.12.2010 г., и 

промените в притежаваните от лицата 

гласове за периода от края на предходния 

тримесечен период. 

 

 

 

Няма настъпили промени 

 

6. Данни за акциите,  притежавани от 

управителните и контролни органи на 

емитента към края на съответното 

тримесечие, както и промените, 

настъпили за периода от края на 

предходния тримесечен период за всяко 

лице поотделно. 

 

 

Няма настъпили промени 

 

          Пряко 

участие 

Чрез 

свързани 

лица 

Акционер 

  

  бр. 

акции 

 % 

участ

ие 

бр.а

кци

и 

 % 

участ

ие 

Константин

ос 

Колокасиди

с 94 000 94%   

Георгиос 

Скурас  5 000 5%   

          Пряко 

участие 

Чрез 

свързани 

лица 

Акционер 

  

  бр. 

акции 

 % 

участ

ие 

бр.а

кци

и 

 % 

участ

ие 

Константин

ос 

Колокасиди

с 94 000 94%   

Георгиос 

Скурас 5 000 5%   

Теодорос 

Хрисис 1 000 1%   

No estimates of financial results of the company 

have been published for the fourth quarter of  

2010. 

 

 

5. Data, about the persons, holding directly 

and indirectly at least 5 percent of the votes at 

the General meeting from 31.12.2010, and 

changes in the votes, held by persons for the 

period from the end of the previous three 

months. 

 

 

 

No change 

 

6. Data about the shares, held by management 

and supervisory bodies of the issuer at the end 

of the respective three months period, and 

changes, which have taken place  since the end 

of the previous three months period, for each 

person individually. 

 

 

 

 

No change 

          Directly 

owned 

Owned by 

related 

persons 

Shareholder 

  

 

Numb

er of 

shares 

 % 

particip

ation 

Numb

er of 

shares 

 % 

partici

pation 

Konstantinos 

Kolokasidis 94 000 94%   

Georgios 

Skouras 5 000 5%   

          Directly 

owned 

Owned by 

related 

persons 

Shareholder 

  

 

Numb

er of 

shares 

 % 

particip

ation 

Numb

er of 

shares 

 % 

partici

pation 

Konstantinos 

Kolokasidis 94 000 94%   

Georgios 

Skouras 5 000 5%   

Theodoros 

Chrysis 1 000 1%   
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7. Информация за висящи съдебни,  

административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или 

вземания в размер най-малко 10 на сто от 

собствения капитал на емитента;  

ако общата стойност на задълженията или 

вземанията на емитента по всички 

образувани производства надхвърля 10 на 

сто от собствения му капитал, се 

представя информация за всяко 

производство поотделно. 
За отчетния период, Дружеството няма 

висящи съдебни, административни или 

арбитражни производства. 

 

8. Информация за отпуснатите от емитента 

или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на 

задължения общо към едно лице или 

негово дъщерно дружество, в това число и 

на свързани лица с посочване на 

характера на взаимоотношенията между 

емитента и лицето, размера на 

неизплатената главница, лихвен процент, 

краен срок на погасяване, размер на поето 

задължение, условия и срок. 

Към 31.12.2010 г. “ Богатса.Ком” АД няма 

вземания от свързани лица, не е предоставяло 

гаранции или поемало задължения.  

7. Information about pending judicial, 

administrative or arbitration suits, concerning 

claims or liabilities at the amount of at least 10 

percent of the equity of the issuer; 

if the total amount of debts or obligations of 

the issuer in all proceedings exceeds 10 

percent of its own capital, information is 

presented about each case separately.  

For the reported period, the Company has no 

pending legal, administrative or arbitration law-

suits.  

 

 

 

 

8. Information about loans , granted by the 

issuer or its subsidiary, guarantees given or 

commitments taken totally to one person or its 

subsidiary, including to related persons, 

indicating the nature of the relationships 

between the issuer and the person, the amount 

of the unpaid principal , the rate of interest, 

the final maturity,the size of commitment, 

term and conditions. 

Till 31.12.2010, “Bougatsa.Com” AD has no 

receivables from related persons, nor has 

provided any guarantees or taken any obligations.  

 

Date: 25.01.2011. 

    

Изпълнителен директор: 

Константинос Колокасидис/ Konstantinos Kolokasidis 

 

 

 


