Информация съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/17.09.2003 г.
 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 настъпили промени в счетоводната политика на дружеството.
 Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона
за счетоводството на емитента, ако участва в такава група;
- Няма настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството на емитента.
Към 31.03.2018 г. дружествата от групата предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството на Химимпорт АД са:
Име на дъщерното
предприятие

Страна на
учредяване

Основна дейност 31.03.2018

участие

‘000 лв.

%

ЦКБ Груп ЕАД

България

Финансов сектор

251 996

100.00%

Зърнени храни България
АД

България

Производство и
търговия

165 363

63.65%

Бългериан Еъруейз Груп
ЕАД

България

Въздушен транспорт

209 611

100.00%

Българска Корабна
Компания ЕАД

България

Морски и речен
транспорт

44 393

100.00%

Централна Кооперативна
Банка АД

България

Финансов сектор

22 492

6.65%

Спортен Комплекс Варна
АД

България

Недвижими имоти

22 474

65.00%

Проучване и добив на
нефт и газ АД

България

Производство и
търговия

16 929

13.84%

Пристанище Леспорт АД

България

Морски и речен
транспорт

16 380

99.00%

ЗАД Армеец

България

Финансов сектор

20 419

9.74%

Булхимекс ГмбХ

Германия

Производство и
търговия

2 500

100.00%

Енергопроект АД

България

Инженерен сектор

2 168

83.25%

Транс Интеркар ЕООД

България

Транспорт

4 855

100.00%

Национална стокова

България

Производство и

1 879

67.00%
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борса АД

търговия

ТИ АД

България

Производство и
търговия

480

87.67%

ХГХ Консулт ООД

България

Услуги

111

59.34%

Прайм Лега Консулт ООД

България

Услуги

4

70.00%

782 054

 Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента,
като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на
Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на
имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;
- Няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството;
- Не е започнало производство по преобразуване;
- Не са извършвани апортни вноски от емитента;
- Няма преустановени дейности
 Информация 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 до края на
текущата финансова година;
- Химимпорт АД не е публикувал прогнози за резултатите от текущата финансова
година, включително и за текущото тримесечие.

Информация съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/17.09.2003 г.
 Информация за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от
гласовете в общото събрание към края на тримесечието, и промените в
притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова
година до края на отчетния период;
- Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на Химимпорт АД
Име

Брой обикновени
акции

Инвест Кепитъл АД

174 847 247 бр.

% от
капитала

72.96 %

* Представената информация е към 31.03.2018 г.

 Информация за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на
емитента към края на тримесечието, както и промените, настъпили за периода от
началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко
лице поотделно;
- Няма настъпили промени през отчетния период.

Членове на Управителния съвет:
ИВО КАМЕНОВ

495 880 бр.

0.21%

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

160 000 бр.

0.07%

МИРОЛЮБ ИВАНОВ

89 066 бр.

0.04%

НИКОЛА МИШЕВ

36 790 бр.

0.02%

МАРИН МИТЕВ

26 533 бр.

0.01%

174 847 247 бр.

72.96%

1 296 605 бр.

0.54%

199 бр.

0,00%

Членове на Надзорния съвет:
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АД
ЦКБ ГРУП ЕАД
МАРИАНА БАЖДАРОВА

Информация съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/17.09.2003 г.
 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;
- Към края на първо тримесечие на 2018 г. Дружеството няма висящи съдебни,
административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в
размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.
 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 т. ч. 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.
- През отчетното тримесечие за 2018 г. от страна на „Химимпорт” АД не са отпускани
съществени заеми, не са предоставяни гаранции и не са поемани задължения общо
към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Дата: 27.04.2018 г.
гр.София

