
 

Вътрешна информация по чл. 7 от РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 596/2014, съгласно чл.33, ал.1, т.5 от  

Наредба №2/17.09.2013г. 
 

 
През изтеклото второ тримесечие на 2019г. не са настъпили обстоятелства, които не са 
публично оповестени от „Родна земя холдинг” АД и могат да се считат за вътрешна 
информация. 
 
 
                  1. Обявяване на вътрешна информация с натрупване за периода 01 януари 
2019 до 30 септември 2019 г.: 
 

През третото тримесечие на 2019 г. “Родна земя холдинг” АД е обявяло печалбата 
си пред КФН, БФБ и обществеността както следва : 
 
На 07.01.2019 г. е представено Уведомление за дялово участие 
На 30.01.2018 г. е представен Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.  
На 01.02.2019 г. е представено Уведомление за дялово участие 
На 01.03.2019 г. е представен Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 
2018 г. 
На 07.03.2019 г. е представена покана за  Извънредно общо събрание на акционерите 
Родна земя холдинг АД  
На 22.03.2019 г. е представено Уведомление за дялово участие 
На 01.04.2019 г. е представен Одитиран Годишен Финансов отчет за 2018 г. 
На 08.04.2019 г. е проведено Извънредно общо събрание на акционерите. 
На 10.04.2019 г. е представен Протокол от проведено Извънредно Общо събрание на 
акционерите. 
На 18.04.2019 г. е представено Уведомление за увеличение на капитала.  
На 30.04.2019 г. е представен Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2019г. 
На 30.04.2019 г. е представен Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г. 
На 27.05.2019 г. е представено Уведомление за дялово участие. 
На 30.05.2019 г. е представен Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 
2019г.  
На 17.06.2019 г. е представено Съобщение по чл.92а, ал.1 и 2 от ЗППЦК  
На 28.06.2019 г. е представен Протокол от проведено Общо събрание на акционерите.   
На 15.07.2019 г. е представен Протокол от проведено Общо събрание на акционерите. 
На 18.07.2019 г. е представено Уведомление за сключен договор. 
На 31.07.2019 г. е представен Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2019г. 
На 18.07.2019 г. е представено Уведомление по чл.84, ал.1 от ЗППЦК 
На 07.08.2019 г. е представено Уведомление по чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК и чл.24, ал.1 от 
Наредба 2 от 17.09.2003 от ЗППЦК. 
На 26.08.2019 г. е представено Уведомление за значително дялово участие. 
На 29.08.2019 г. е представен Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 
2019г.  
На 30.08.2019 г. е представено Уведомление за значително дялово участие. 



На 02.09.2019 г. е представено Уведомление за сключена сделка. 
На 18.07.2019 г. е представено Уведомление по чл.112 д от ЗППЦК. 
 
 
 

 
За представянето на отчетите  дружеството е публикувало съобщения до 

обществеността чрез www.x3news.com , www.infostock.bg  съгласно изискването на чл.100 
т, ЗППЦК.  
 
 
 
 
 
 
Гр.София                               ……………............................ 
30.10.2019               Бисер Лозев 
              /Изпълнителен  директор/  
                                                                                          
                                                                                       ........................................ 
 
                                                                                       Светослав Янев  
                                                                                   / Председател на СД / 
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