ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596 ОТ 2014 г.
СЪГЛАСНО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 г.
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ
ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

Към края на първото шестмесечие на 2022 г. „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД e оповестило на
КФН, БФБ-София и на обществеността следната информация:
•

уведомление за финансовото състояние за 4-то тримесечие на 2021 г. на индивидуална
основа – в срок;

•

уведомление за финансовото състояние за 4-то тримесечие на 2021 г. на консолидирана
основа – в срок;

•

годишен финансов отчет за 2021 г. – в срок;

•

уведомление за финансовото състояние за 1-во тримесечие на 2022 г. на индивидуална
основа – в срок;

•

годишен финансов отчет за 2022 г. на консолидирана основа – в срок;

•

покана и материали за общо събрание на акционерите – в срок;

•

уведомление за финансовото състояние за 1-вото тримесечие на 2022 г. на консолидирана
основа – в срок;

•

представяне на протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите – в срок;

През първото шестмесечие на 2022 г. не е налице информация, свързана пряко или косвено
със „Златен лев Холдинг“ АД и дружествата от групата, която не е била направена публично
достояние и която:
•

би могла да повлияе чувствително върху цената на емитираните от дружеството акции,
която разумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите
инвестиционни решения.

•

основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на
законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза или в националното право,
пазарните правила, договор, практика или обичайните правила на регулирания пазар.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на „Златен лев холдинг“ АД, където е
публикувана вътрешната информация – www.zlatenlev.com
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