
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33 Т.6

от НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването 
на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за четвърто  тримесечие  на 2022 година

А/ Няма промяна в счетоводната политика на дружеството през отчетния 
период 
Б/  Няма промяна в икономическата група 
В/  Няма организационни промени в рамките на емитента
Г/   Становище на СД относно възможностите за реализация на публикувани 
прогнози за резултатите от текущата финансова година.
       В настоящата таблица публикуваме отчетни данни за трето тримесечие на 2022
година и прогнозна информация за 2023 година и очаквани данни за дейността на 
дружеството към 31.12.2022 година. 

Показатели Мяр-
ка

Прогноза за 
2022 год.

Отчет към
31.12.2022 год.

Прогноза 31.12.
2023 г.

Количе
ство

х. лв. Количеств
о

х. лв. Количес
тво

х. лв.

1.Изкупено грозде 
в т.ч. за ишлеме

х.кг х х х х х х

2.Производство 
наливни вина

х.лт х х х х х х

3.Производство 
вина бутилирани

х.бут 250      385 117 180 500 770

4.Производство на
спиртни напитки

х.бут 22 40 28 44 50 90

5.Нетни приходи 
от продажби

х.лв 2000 2344 4300

6.Печалба преди 
облагане с данъци

х.лв (900) (935) (300)

7.Печалба след 
облагане с данъци

х.лв (900) (935) (300)

Д/  Данни за лицата, които притежават пряко или непряко най-малко 5 на сто 
от гласовете в общото събрание към 31.12.2022година.

”ВИНИ - АС” АД 
седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул.”България” № 75
ИН 115132126
Притежава 5008250 броя акции които представляват 49,99 % от капитала  на

“Винзавод” АД.
Регистрация - фирмено дело  N 1646/1997 година на Пловдивски окръжен

съд, том 5, стр. 188, парт. N 94, рег.1
-решение N 2925/05.05.1997 г.



-решение N 9078/27.10.1998 г.
-решение  N  7479/11.11.1999 г.
-решение № 449/17.01.2002 г.
-решение № 2405/11.04.2002 г.

            -решение № 4291/29.05.2007 г.
Органи на управление – Съвет на директорите

 1.Росен Събев Чаталбашев – изпълнителен директор и член на СД
          2. Саня Росенова Чаталбашева-Реванска член на СД
          3. Михаил Иванов Михайлов   член на СД       

Дружеството  се  представлява  и  управлява  от  Изпълнителния  директор  и
Председателя на СД – заедно и поотделно.   
                   РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ - притежава 3620560 броя акции от
Винзавод АД Асеновград които представляват 36,15% от капитала на дружеството.
Е/  Данни за акциите , притежавани от управителните  и контролни органи на
емитента към 31.12.2022 година:
 Росен  Събев  Чаталбашев  -  Председател  на  СД  и  изпълнителен  директор  –
притежава  3620560 броя акции от Винзавод АД Асеновград, които представляват
36,15% от капитала на дружеството.
Ж/ Дружеството към 31.12.2022 година няма висящи съдебни,  административни
или арбитражни производства,  касаещи задължения или вземания в размер най-
малко 10 на сто от собствения капитал.
З/ Дружеството към 31.12.2022 година има отпуснати следните заеми:
           Договор за паричен заем със Здравко Николов Канев – регистриран като
земеделски производител № 56784,  Асеновград ул. “Цар Самуил” 42
Размер на заема  -  1000000 /Един милион/ лева;
Краен срок на издължаване 31.12.2025 година; 
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима  сума  към  31.12.2022 год.-   277  хил.лева  /Двеста  седемдесет  и  седем
хиляди двеста деветдесет лева/
            Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11
ЕИК 200369848   
Размер на заема  - 2800000 /Два милиона и осемстотин хиляди  лева/
Краен срок на издължаване 31.12.2023  година;
Лихвен процент -  3% годишна лихва;
Дължима сума към 31.12.2022 год. –  2150 хил. лева /Два милиона  сто и петдесет
хиляди/ лева;
                                                               

                                                                           Изп. директор:
              /Р.Чаталбашев/



ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЧЛ.10,  Т.4  ОТ  НАРЕДБА  №2  ЗА  ПЪРВОНАЧАЛНО  И
ПОСЛЕДВАЩО  РАЗКРИВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ  ПРИ  ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ  НА  ЦЕННИ  КНИЖА  И  ДОПУСКАНЕ  НА  ЦЕННИ  КНИЖА  ДО
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР-
Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното
дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент 
(ЕС)No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 
Относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за 
отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и 
директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 
12 юни 2014 г.)(Регламент
(ЕС) No 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или
електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или 
друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната 
информация.

През  периода  01.01.2022-31.12.2022 г.  Винзавод  АД   оповестява  вътрешна
информация чрез информационната платформа  x3news.com следната информация
достъпна на адрес – http://www.x3news.com , както и корпоративната страница на
дружеството, достъпна на електронен адрес http://mavrud.com/

Изп. директор:
              /Р.Чаталбашев/

http://www.x3news.com/
file:///C:/Users/vinzavod/Favorites/Desktop/Otchet/2021%20PRILOJENIE%2011%20GOD.DOKLAD.doc
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