
ИНФОРМАЦИЯ ПО 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 ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. 

 

 

 

През второто тримесечие на 2022 г. (01.04.2022 г.-30.06.2022 г.) Холдинг „Нов 

век” АД е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ и обществеността 

чрез информационната платформа infostock.bg, достъпна на адрес 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/HNVEK , както и на 

корпоративната страница на дружеството, достъпна на електронен адрес 

https://holdingnovvek.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=32&Itemid=2 : 

 

На 29.04.2022 г. Дружеството е представило годишен консолидиран финансов отчет 

за дейността за 2021 г. 

На 29.04.2022 г. Дружеството е представило тримесечен финансов отчет за 

дейността за първото тримесечие на 2022 г. 

На 13.05.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014. 

На 20.05.2022 г. Дружеството е представило покана за свикване на РОСА и 

материали към нея. 

На 30.05.2022 г. Дружеството е представило тримесечен консолидиран финансов 

отчет за дейността за първото тримесечие на 2021 г. 

На 30.05.2022 г. Дружеството е представило тримесечен отчет на емитент на 

облигации по чл.100е, ал.1, т.2 във връзка с чл.100е, ал.2 от ЗППЦК за първото 

тримесечие на 2022 г. 

На 02.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление за плащане на лихви и 

главница. 

На 13.06.2022 г. Дружеството е представило актуализирана покана за свикване на 

РОСА и материали към нея. 

На 16.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014. 

На 23.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.100ц от ЗППЦК. 

На 27.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014. 

На 27.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление за обратно изкупуване на 

облигации. 

На 28.06.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014.  

На 04.07.2022 г. Дружеството е представило протокол от проведено РОСА. 

На 08.07.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014. 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/HNVEK
https://holdingnovvek.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=2
https://holdingnovvek.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=2


На 13.07.2022 г. Дружеството е представило уведомление по чл.19 от Регламент 

(ЕС)596/2014. 

 

                                   

 

 

                                                       За Холдинг „Нов век” АД ............................................... 

                                                                                                     

                                                                                                      /Михаил Михайлов/ 
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