
Приложение № 9 
към чл. 33, ал. 1, т.3 във връзка с ч.л.З3аl, т.3 от Наредба №2 на КФН 

„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД 
Вътрешна информация (примерен списък на факти и обстоятелства) 

За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. 

Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Считано от 11.02.2021 г., Валери Петров Китев по своя инициатива и на основание чл. 233, ал. 5 от 
Търговския закон е заявил за вписване освобождаването си в Търговския регистър като 
изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Алфа България АД и считано от 
11.02.2021 г. е вписано в Търговския регистър, освобождаването на Валери Петров Китев като 
изпълнителен директор и член на съвета на директорите на ,,Алфа България" АД, като считано от 
същата дата е стартирана процедура за номинирането и избор на нов изпълнителен член на съвета 
на директорите на ,,Алфа България” АД.

Считано от 11.02.2021 г., Изпълнителен директор представляващ Дружеството е:
Ивар Гьоран Свенсон

Считано от 11.02.2021 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписана промяна 
в Съвета на директорите, както следва:

На 26.07.2021г. "Алфа България" АД проведе редовно ОСА, на което Г-н Дилян Никифоров 
Петров бе предложен за гласуване и избран като член на Съвета на Директорите на Дружеството. 
Официалното вписване на промяната на представителната власт и състава на Съвета на 
директорите в Търговски регистър към Агенция по вписванията на се очаква да бъде обявено най-
късно на 02.08.2021 г.

• Ивар Гьоран Свенсон
• Уилиам Фитцпатрик Костофф

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, 
свързани с производството.
Няма 

Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
За периода не е налице сключване или изпълнение на съществени сделки. 

1.1.

1.2.

1.3.

Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие 
Няма 

Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 
Няма 

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или 
вземания на дружеството, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството.
Няма 

Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски: дружества от  емитента или.
Няма 

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. 

гр. София, 30.07.2021 г. 

1.4. 

1.5. 

1.6.

1.7.

1.8.

–––––––––––––––––––––
Ивар Гьоран Свенсон




