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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100О¹, АЛ. 4,  

Т. 3 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14  ОТ НАРЕДБА 2 

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 

НДФ ДИНАМИК 

 

 

 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 
           Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик” е организиран и 
управляван от УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, гр. София. 
           На 12.04.2021г. в дружеството е вписан прокурист – Явор Илиев 
Русинов. Дружеството се представлява от Николай Петев Петков – 
изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов или Надя Русева Будинова – 
Председател на СД и Явор Илиев Русинов само заедно. 
           На 08.10.2021г. в дружеството е направена промяна в начина на 
представляване на дружестовото. Дружеството се представлява от Николай 
Петев Петков – Изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов – Прокурист. 

През четвърто тримесечие на 2021г. няма настъпила промяна в лицата, 
упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2021г. акционери, 
притежаващи над 5 на сто от капитала на НДФ „Динамик” са следните: 
 
 

 
 
 

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. 
 
Няма открито производство по несъстоятелност за НДФ Динамик. 
 
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
 
Не са сключвани съществени сделки. 
 

Наименование на акционер 

Брой притежавани дялове 

с право на глас   Процент от капитала 

Родна Земя Холдинг АД 361 300   10.04% 

Централна кооперативна банка АД 335 200   9.31% 
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4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие. 
 
Няма сключени договори за съвместно предприятие. 
 
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 
 
След проведено на 20.12.2021г. извънредно общо събрание на притежателите 
на дялове има избран регистриран одитор “Грант Торнтон“ ООД с рег.№032 

 
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. 
 
Няма дела заведени от Фонда и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от 
собствения капитал. 

 
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в 
търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 
 
Не са извършвани покупки, продажби или учредяване на залог на дялови 
участия. 

 
8. За емитенти - 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 предлагани ценни книжа. 
 
Няма други обстоятелства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ 

ПРОКУРИСТ                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД  УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД 

 

ГР. СОФИЯ, 27.01.2022 Г. 
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