ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл.12, ал.1, т.4 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 „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД
за периода 01.01.2022г. - 30.06.2022г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния
период
“Уеб Медия Груп” АД прилага една и съща счетоводна политика. Дружеството прилага
междунарони стандарти за финансово отчитане.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на
емитента
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е придобило 100% собственост от капитал на „УЕБКАФЕ“ ЕАД,
ЕИК 20342869, вписвано на 04.05.2022 год., в Търговския регистър към Агенцията по
писванията.

3. Резултати от организационни промени в рамките на емитента, като
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни
вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни
инвестиции, преустановяване на дейност.;
През отчетното шестмесечие:
- Не са извършвани апортни вноски и отдаване под наем на имущество.
- Не е налице преустановяване на дейности на дружеството, което да повлияе върху резултата
му.
През отчетния период Дружеството инвестира 510 хил. лв. в увеличение капитала на дъщерно
дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД.
През отчетния период Дружеството инвестира 3 300 хил. в придобиване на „УЕБКАФЕ” ЕАД, с
което „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД става дружество- майка на 4 дъщерни дружества

4. Становище на управителния орган относно възможностите за
реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата
финансова година, като се отчитат резултатите от текущото
тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата,
които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко
за следващото тримесечие.
Дружеството не е публикувало прогнози за резултатите от текущата финансова година.

5.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от
гласовете в общото събрание на дружеството към 30.06.2022 г., и
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото
на годината до края на отчетния период.
Наименование
„НЮ УЕБ МАРКЕТ” АД
ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ”
ДФ”ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ”

Към
30.06.2022
80.38%

Към
Промяна през
31.12.2021 1-во шестм. 2022г.
52.03%
28.35%

1.46%
1.60%

5.72%
5,12%

(4.26%)
(3.52%)

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, на
основание Чл. 36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството
при следните параметри:
Капиталът на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона
осемстотин и четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона осемстотин и
четиридесет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и
номинална стойност 1 лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди)
лева, разпределен в 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции,
чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени акции, всяка една с номинална
стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка
една.
Увеличението на капитала е вписано на 07.04.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по
вписванията от 2 840 хил лв. на 7 840 хил. лв. разпределени в 7 840 000 броя акции.

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на
директорите на дружеството към края на 30.06.2022г., както и промените
настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице
поотделно съгласно декларираните данни от лицата:
Съвет на директорите

Марин Стоев-изпъл.член на СД
Здравко Стоев – председател на СД
Георги Тодоров

Към
30.06.2022
/брой/
-

Към
31.12.2021
/брой/
-

Промяна през
1-во шестм..
/брой/
няма
няма
няма

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на
сто от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на
задълженията или вземанията на емитента по всички образувани

производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя
информация за всяко производство поотделно.
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД не е страна по висящи съдебни производства, касаещи задължения или
вземания в размер над 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

8.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно
дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения
общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на
свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на
лицето,характера на взаимоотношенията между емитента или неговите
дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената
главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително
допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето
задължение, специфични условия, различни от посочените в тази
разпоредба, както и целта
През шестмесечието на 2022г. Дружеството е предоставило търговски заем на дъщерно
дружество в размер на 573 хил. лв. Към 30.06.2022 г. вземането възлиза на 580 хил. лв
вкл.начислена лихва със срок на погасяване 15.04.2023 г. при годишна лихва 6%.
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