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ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА 
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, 

НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 30.09.2021 Г. 
 
 
През периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е 

оповестило следната консолидирана вътрешна информация до КФН, БФБ - София АД и 
обществеността: 

 
 

На 01.02.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние за четвърто тримесечие на 2020 г.  

На 01.02.2021 г. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
уведомление за финансовото си състояние за четвърто тримесечие на 2020 г., във връзка със 
задължението си по облигационна емисия.  

На 01.03.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за 
четвърто тримесечие на 2020 г. и отчет във връзка с публична емисия облигации. 

На 05.05.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние за първо тримесечие на 2021 г. 

На 05.05.2021 г. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
уведомление за финансовото си състояние за първо тримесечие на 2021 г., във връзка със 
задължението си по облигационна емисия. 

На 14.05.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет за 2020г 

На 28.05.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността покана за общо събрание на акционерите.  

На 31.05.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за първо 
тримесечие на 2021 г. 

На 17.06.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността годишен одитиран консолидиран отчет за 2020г. 

На 21.06.2021 г. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
годишен одитиран финансов отчет за 2020г. 
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На 30.07.2021 г. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
уведомление за финансовото си състояние за второ тримесечие на 2021 г., във връзка със 
задължението си по облигационна емисия.  

На 30.07.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние за второ тримесечие на 2021 г. 

На 30.08.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за 
второто тримесечие на 2020 г. и отчет във връзка с публична емисия облигации. 

Събития настъпили след отчетния период: 

На 29.10.2021 г. СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и 
обществеността уведомление за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2021 г. 

На 29.10.2021 г. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
уведомление за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2021 г., във връзка със 
задължението си по облигационна емисия.  

 

След изтичането на тримесечието „СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ“  АД,  е публикувало  
следната информация:  

Дружеството оповестява регулирана информация до обществеността, Комисия за финансов 
надзор (КФН) и регулирания пазар посредством електронната платформа Инфосток – 
http://www.infostock.bg и електронната си страница www.severcoop.com . 

 

 

 
29.11.2021 г.                        За СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД: ……………………….. 
гр. София                                                                                                          Явор Ангелов 
                                  /Изпълнителен директор/ 
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