ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно чл.1000, ал.4, т.3 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

DECLARATION
under Art. 1000, para 4, item 3 of the Law on Public
Offering of Securities (POSA)

Долуподписаният, Ивар Гьоран Свенсон, гражданин
на Швеция, роден на 27.12.1967 г.,
притежаващ
паспорт № 96985199, издаден на 27.08.2019 г. от
паспортните власти на Швеция, и Удостоверение за
постоянно пребиваване на гражданин на ЕС
№800094707, издадено на 29.03.2021г., от МВР,
валидно до 29.03.2031г., ЛНЧ 1000616798, в качеството
си на член на Съвета на директорите и представляващ
"АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765, с
полагането на подписа си по-долу,

The undersigned, Ivar Goran Svensson, citizen of Sweden,
born on 27.12.1967, holding passport No. 96985199,
issued on 27.08.2019 by the passport authorities of Sweden,
holder of Certificate for permanent residence for EU
citizen No 800094707, issued on 29.03.2021 by MIA,
valid until 29.03.2031, PIN 1003986427, in his capacity
as a member of the Board of the directors and
representative of „ALPHA BULGARIA” AD, UIC
200845765, /“the Company”/, do hereby
Declare that:

Декларирам, че:
Комплектът неодитирани финансови отчети за
първото шестмесечие на 2022 г., съставени съгласно
приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и
честно информацията за активите и пасивите,
финансовото състояние и печалбата или загубата на
„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;
1.

1. The set of unaudited financial statements for the
first half of 2022, prepared in accordance with
the applicable accounting standards, accurately and
fairly reflects the information on assets and liabilities,
financial standing and profit or loss of ALPHA BULGARIA
AD;

2. Междинният неодитиран доклад за дейността за първо 2. The

шестмесечие на 2022 г. съдържа достоверен преглед на
информацията за важни събития, настъпили през
шестмесечието и за тяхното влияние върху резултатите
във финансовия отчет, както и описание на основните
рискове и несигурности, пред които е изправено
Дружеството през останалата част от финансовата
година, вкл. за сключените големи сделки между
свързани лица.

Interim Unaudited Activity Report for the
first half
a
credible
of
2022
contains
summary of information on significant events that have
occurred during the first six months and their impact on
the results of the financial statements, as well as a
description of the major risks and uncertainties that the
company and the companies may face throughout the
remainder
of
the
financial year,
inclusive
of
major transactions between related parties.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от
НК за деклариране на невярна информация.

I am aware of the criminal liability under Art.313 of the
Criminal Code for declaring incorrect information.

Дата: 01.08.2022 г.

Date: 01.08.2022
ДЕКЛАРАТОР

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

DECLARATOR

––––––––––––––––––––––––
Ivar Goran Svensson

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно чл.1000, ал.4, т.3 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

DECLARATION
under Art. 1000, para 4, item 3 of the Law on Public
Offering of Securities (POSA)

Уилиам
Фитцпатрик
Костофф,
американски
гражданин, роден на 3 октовмри 1966 г., държател на
паспорт номер 566061568, издаден на 30 април 2018 г.,
от държавния департамент на САЩ, валиден до 29
април 2028 г., в качеството си на член на Съвета на
директорите на „Алфа България” АД, ЕИК
200845765, /“Дружеството“/, с настоящото

The undersigned, William Fitzpatrick Kostoff, American
citizen, born on 03 October 1966, holder of a passport No.
566061568, issued on 30 April 2018 by the United States
Department of State, valid until 29 April 2028, in his
capacity as a member of the Board of the directors of
„ALPHA BULGARIA” JSC, UIC 200845765, /“the
Company”/, do hereby

Декларирам, че:

Declare that:

1. Комплектът неодитирани финансови отчети за
първото шестмесечие на 2022 г., съставени съгласно
приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и
честно информацията за активите и пасивите,
финансовото състояние и печалбата или загубата на
„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;

1. The set of unaudited financial statements for the first

half of 2022, prepared in accordance with the
applicable accounting standards, accurately and fairly
reflects the information on assets and liabilities, financial
standing and profit or loss of ALPHA BULGARIA AD;

2. Междинният неодитиран доклад за дейността за първо 2. The Interim Unaudited Activity Report for the first half

шестмесечие на 2022 г. съдържа достоверен преглед на
информацията за важни събития, настъпили през
шестмесечието и за тяхното влияние върху резултатите
във финансовия отчет, както и описание на основните
рискове и несигурности, пред които е изправено
Дружеството през останалата част от финансовата
година, вкл. за сключените големи сделки между
свързани лица.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от
НК за деклариране на невярна информация.
Дата: 01.08.2022

of 2022 contains a credible summary of information on
significant events that have occurred during the first six
months and their impact on the results of the financial
statements, as well as a description of the major risks and
uncertainties that the company may face throughout the
remainder of the financial year, inclusive of major
transactions between related parties.
I am aware of the criminal liability under Art.313 of the
Criminal Code for declaring incorrect information.

Date: 01.08.2022

ДЕКЛАРАТОР

–––––––––––––––––––––––
Уилиам Фитцпатрик Костофф

DECLARATOR

–––––––––––––––––––––––––
William Fitzpatrick Kostoff

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно чл.1000, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК)
Долуподписаният, Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, притежаващ лична
карта № 651930344, издадена на 26.04.2022 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.
София, ул. „Сърнела“ № 4,, в качеството си на член на Съвета на директорите на
"АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765, с полагането на подписа си подолу,
Декларирам, че:
1. Комплектът неодитирани финансови отчети за първото шестмесечие на 2022 г.,
съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или
загубата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;
2. Междинният неодитиран доклад за дейността за първо шестмесечие на 2022 г.
съдържа достоверен преглед на информацията за важни събития, настъпили през
шестмесечието и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет,
както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено
Дружеството през останалата част от финансовата година, вкл. за сключените
големи сделки между свързани лица.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна
информация.
Дата: 01.08.2022 г.
ДЕКЛАРАТОР

––––––––––––––––––––––
Дилян Никифоров Петров

