
 
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, изпратена до Българска Фондова Борса – София и Комисия за 

Финансов Надзор, по чл. 12, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба N 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и 
последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане 

на ценни книжа до търговия на регулиран пазар от „Инвестиционна компания  Галата ” АД 
през отчетното IV-то тримесечие на 2021 г. 

 
Вид Дата на 

представяне 
Събитие 

Чл.12 ал.1 т.1   

1. За емитента   

1.1. Промяна на лицата, 
упражняващи контрол върху 
дружеството. 

  

1.2. 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. 

  

1.3. Сключване или изпълнение на 
съществени сделки. 

  

1.4. Решение за сключване, 
прекратяване и разваляне на 
договор за съвместно предприятие. 

  

1.5. Промяна на одиторите на 
дружеството и причини за 
промяната. 

  

1.6. Образуване или прекратяване 
на съдебно или арбитражно дело, 

отнасящо се до дружеството или 
негово дъщерно дружество, с цена 
на иска най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на 

дружеството. 

  

1.7. Покупка, продажба или 

учреден залог на дялови участия в 
търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 

  

1.81. 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.  

 През отчетното тримесечие не са настъпили 
обстоятелства, които не са публично 
оповестени от Дружеството и могат да се 

считат за вътрешна информация. 
Всички значими събития, които могат да бъдат 
от значение, настъпили през разглеждания 
период са описани в приложенията към  
финансов отчет. 

 

Чл.12 ал.1 т.2   

Електронна препратка към 

електронната медия, чрез която се 
оповестява публично вътрешна 
информация 

 Дружеството разкрива вътрешна информация 

на Комисията за финансов надзор, Българска 
Фондова Борса – София АД и обществеността 
чрез Infostock.bg. Публикуваната информация 
може да бъде намерена на следния интернет 
адрес:   
Корпоративни съобщения от Инвестиционна 
Компания Галата АД (GTH / GTH) - infostock.bg 

 
 

 
 
 

 
 
 

Изпълнителни директори: Станислав Василев, Ралица Коренчева 
 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/GTH
https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/GTH

