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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ 596/ 2014 ОТНОСНО 
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В ДРУЖЕСТВОТО 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.06. 2022г., 
 
УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД разкрива вътрешна информация на Комисията за финансов 

надзор, Българска фондова борса – София АД и на обществеността чрез 
информационната медия Инфосток (www.infostock.bg).  През отчетния период  е 
разкрита следната  вътрешна информация: 

 
През отчетния период бяха представени в КФН, БФБ и на обществеността 

уведомление за финансовото състояние  за 4-то тримесечие 2021г. и уведомление на 
консолидирана основа за 4-то тримесечие 2021 г,, заверени от регистриран одитор 
индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2021г., уведомление за финансовото 
съсътояние на дружеството за 1-во тримесечие на 2022 г.и уведомление на 
консолидирана основа за 1-во тримесесечие на 2022 г., съгласно изискванията на 
чл.100о1 от ЗППЦК/ДВ,бр.42 от 2016. Отчетите бяха обявен в интернет сайта на 
дружеството www.wmg.bg и във финансово - информационния сайт www.infostock.bg  

 
На 27.06.2022 г. се проведе годишно общо събрание на акционерите на „УЕБ 

МЕДИЯ ГРУП” АД.  
 
Поканата за годишното общото събрание бе обявена в Търговския регистър и 

във финансово - информационния сайт www.infostock.bg. Поканата заедно с 
писменните материали за заседанието и бяха представени в Комисията за финансов 
надзор и публикувани в интернет сайта на дружеството www.wmg.bg.  

 
С вписване на 04.05.2022 год., в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 100 % от капитал на „УЕБКАФЕ“ ЕАД, ЕИК 
203428691,  

 
В момента на изготвяне на отчета е станало известно следното обстоятелство: 
 

➢ Дъщерно дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД е върнало заем заедно с начислените 
лихви на един от непреките собственици в размер на 350 хил. лв. 
 
➢Дъщерно дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД е платило 159 хил. лв. аванс  по договор за 
цесия към един от непреките си собственици. 

 
 

 
 
 

Изпълнителен директор: 
    

 / Марин Стоев /  
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