
“ВИНЗАВОД” АД Асеновград

Вътрешна информация по Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година,
относно обстоятелствата настъпили през четвърто тримесечие на 2017 година 

            1.  Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Няма  промяна  в  състава  на  управителните  и  на  контролните  органи  на

дружеството.
3.   Няма изменения и допълнения в устава на дружеството.
4.  Няма  решение  за  преобразуване  на  дружеството  и  осъществяване  на

преобразуването; няма  структурни промени в дружеството.
5.  Няма  открито  производство  по  ликвидация  и  всички  съществени  етапи,

свързани с производството.
6.  Няма  открито  производство  по  несъстоятелност  за  дружеството   и

съществени етапи, свързани с производството.
7. Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на

голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК.
8.  Няма  решение  за  сключване,  прекратяване  и  разваляне  на  договор  за

съвместно предприятие.
9.   Има промяна на одиторите на дружеството – на извънредно Общо събрание

на акционерите е избрано за одитор на дружеството ОП „ЕЙ ТИ СИ България“ ООД
Пловдив

10. Няма  непредвидимо  или  непредвидено  обстоятелство  от  извънреден
характер, вследствие на което дружеството  е претърпяло щети, възлизащи на три или
повече процента от нетните активи на дружеството.

11.  Няма преговори за придобиване на дружеството.
12. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във

връзка с обичайната дейност на дружеството.
13. Няма временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение

за дейност /лиценз/.
14.  Няма  образуване  или  прекратяване  на  съдебно  или  арбитражно  дело,

отнасящо се до дружеството  с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на
дружеството.
            15. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества на емитента.
            16. Не са на лице 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.

25.01.2018 г. ИЗП.ДИРЕКТОР:
гр. Асеновград               /Р. Чаталбашев/


