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 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

- През периода на четвърто тримесечие на 2017 г. не е настъпила промяна на лицата, 

които упражняват контрол върху Химимпорт АД като дружество майка. През отчетния 

период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дъщерните дружества 

част от Групата. 

 

 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 което и да било дружество от 

Групата на Химимпорт АД. 

 

 Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

- През периода на четвъртото тримесечие на 2017 г. са сключени и изпълнявани 

следните съществени сделки: 

- На 01 април 2017 г. с договор за покупко-продажба на акции и дялове е 

продадена инвестицията на „Зърнени храни България” АД в дъщерното 

дружество „Тексим трейдинг АД”. 

- В рамките на полугодието на 2017 г. групата е учредила дружеството 

Рентинтеркар ЕООД, чрез апортна вноска на моторни превозни средства.  

 

 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 Групата на Химимпорт АД. 

 

 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

- През четвъртото тримесечие на 2017 г. е извършена промяна на одитора на 

дружество от Групата, както следва: 

- Във връзка с молбата на регистриран одитор Мариана Петрова Михайлова, чрез 

„Баланс – М” ЕООД, в качеството на предприятие на регистрирания одитор, чрез 

което упражнява дейността си, за отпадане на ангажимент по проверка и заверка на 
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годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на 

„Зърнени храни България” АД за 2017 г., на 02.10.2017 се проведе извънредно общо 

събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД. ОС на акционерите избра 

препоръчания от одитния комитет на дружеството и предложен от УС регистриран 

одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за нов 

регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов 

отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „Зърнени храни България” 

АД за 2017 г. 

  

 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 

Химимпорт АД. 

 

 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 

от емитента или негово дъщерно дружество. 

- Извършените покупки и продажби са отразени в точка “Сключване или 

изпълнение на съществени сделки”. През текущият период няма учредяване на 

залог на дялови участия в търговски дружества на което и да било дружество от 

Групата на Химимпорт АД. 
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