Информация съгласно Приложение № 4 към чл.12, ал.1, т.1 и
чл.14 от Наредба 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо
разкриване на информация при публично предлагане на ценни
книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран
пазар към шестмесечен финансов отчет на
на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД
за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.
1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
От 21.02.2020 г., Дружеството се представлява от Здравко Атанасов Стоев и Марин Иванов
Стоев- ЗАЕДНО.
През отчетното шестмесечие в Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД не
са извършвани промени.
Към 30.06.2022г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“
АД са следните:
Наименование
Брой притежавани
%
акции
„НЮ УЕБ МАРКЕТ” АД

6 301 509

80.38%

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
Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки
През второ тримесечие на 2022г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД погаси задължения формирани
във връзка с получено финансиране описани като други резерви в баланса на дружеството в
размер на 4 000 хил. лв.

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

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на
договор за съвместно предприятие за „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД или негово дъщерно дружество.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
През отчетния период не е извършвана промяна в одитора на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД и
дружествата, включени в консолидацията, които подлежат на независим финансов одит.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово
дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на дружеството
Във връзка с постановено от Софийски градски съд Решение от 20.11.2020 г. е извършена
ретроспективна корекция на счетоводните регистри и отчети на Дружеството за 2019 г. и 2018 г. В
резултат на съдебното решение Дружеството следва да прехвърли собствеността върху акции
придобити на обща стойност 7 616 хил.лв. и има право да получи обратно платените от него на
дружествата-продавачи парични средства в размер на 7 582 хил. лв. Дружеството е получило
частично суми от дружествата-продавачи, като е признало в отчета вземания от сделки с
финансови активи в размер на 6 824 хил.лв.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества от емитента или негово дъщерно дружество
През отчетния период „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ броя
акции, представляващи 100 % от регистрирания капитал на „УЕБКАФЕ“ ЕАД, ЕИК 203428691.

1.8. 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
Дружеството има одобрен проспект от Комисията за финансов надзор, решение № 899 - Е
от 14.12.2021г. за увеличение на капитала, чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени,
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 (един)
лев и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една. В резултат на
проведената процедура бяха записани 5 000 000 броя нови акции, с което регистрираният капитал
се увеличи на 7 840 000 лева.
Новият капитал на Дружеството в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по
вписванията към Търговския регистър на 07.04.2022г.
Средствата набрани от емитирането на новите 5 000 000 броя акции на Дружеството са в
размер на 9 000 хил.лв. Част от тях ще бъдат използвани за разрастване и развитие на цялостната
дейност на Групата.

Във връзка с това на 14.04.2022 г. е взето решение на СД на Дружеството да придобие 213
000 /двеста и тринадесет хиляди/ акции всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев и с обща
номинална стойност от 213 000 лв., представляващи 100% (сто процента) от капитала на
“УЕБКАФЕ” ЕАД, ЕИК 203428691, със седалище в гр. София, ул. ”Стара планина” № 3, ет. 3, ап. 9, за
обща покупна стойност 3 300 хил. лв. Вписването на покупката на акциите в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията е извършено на 04.05.2022 год.

27.07.2022 г.
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