“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 Г.

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1 от
Наредба № 2 от 17. 09. 2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа
и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа (изм. ДВ бр.82 от 2007 г.)

Информация за промените в счетоводната политика през отчетния
период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на
финансовия резултат и собствения капитал на емитента;
1.

Няма промяна в счетоводната политика на Златен Лев Холдинг АД (дружеството)
за отчетния период.
Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента,
ако участва в такава група;
2.

Няма промени.
Информация за резултатите 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;
3.

Няма промени.
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;
4.

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова
година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят
на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.
За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и
непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на
съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за
периода от края на предходния тримесечен период;
5.

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото
събрание в края на предходното тримесечие и в края на отчетното тримесечие на
2018 г. са съответно следните:
За края на второ тримесечие на 2018 г.:
 Българска консултантска група АД, Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ,
ПОСТОЯНСТВО 67Б, притежава 1 092 750 броя акции, или 16,86% от капитала
на дружеството;
 АМП ПРИМА СД, Общ. Столична, гр. София, ЖК Младост-3, бл. 341,
притежава 444 652 броя акции или 6,86% от капитала на дружеството;
 Петър Александров, Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, притежава 361 953 броя
акции или 5,58% от капитала на дружеството;

За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от
управителните и контролни органи на емитента към края на съответното
тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния
тримесечен период за всяко лице поотделно;
6.

Акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството
към края на предходното тримесечие и в края на отчетното второ тримесечие на
2018 г. са съответно следните:
Петър Симеонов Александров (член на съвета на директорите и изпълнителен
директор) – 361,953 броя акции или 5.58% от капитала, без изменение спрямо
предходното тримесечие.


Владимир Иванов Москов (зам. председател на съвета на директорите) 314,221
броя акции или 4.85%, без изменение спрямо предходното тримесечие.


Никола Алексов Зикатанов (член на съвета на директорите) – 47,670 броя или
0.74% от капитала, без изменение спрямо предходното тримесечие.


Христо Михов Памукчиев (член на съвета на директорите) – 140,242 броя акции
или 2.19% от капитала, без изменение спрямо предходното тримесечие.


Бисер Борисов Първулов (председател на съвета на директорите) – 249,693 броя
акции или 3.85% от капитала, без изменение спрямо предходното тримесечие.


Свилен Борисов Първулов (член на съвета на директорите) – 50,000 броя акции
или 0.77% от капитала, без изменение спрямо предходното тримесечие


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;
7.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на
дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията
или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи
10 на сто от собствения му капитал.
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
8.

свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между
емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент,
краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
Дългосрочни заеми предоставени от дружеството на следните дъщерни дружества
(в хил. лева):

Дружество

Неизплатена
главница

Лихвен
процент

Краен срок за погасяване

Елпром Елин АД

72

5%

30.09.2020

Елпром Елин АД

40

5%

Златен лев Солар ЕООД

630

4,5 %

30.09.2020
01.07.2029

Общо

742

Депозити предоставени на Златен лев холдинг АД от следните дъщерни
дружества (в хил. лева):
Дружество

Янтра Пропърти ЕООД

Неизплатена
главница

26

Лихвен
процент

Краен срок за погасяване

0,7 %

30.09.2020

Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛEН ДИРЕКТОР:

11 юли 2018 г.

Петър Александров

