








































































































 
 

 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
по чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 април относно пазарната злоупотреба за обстоятелствата, 

настъпили през отчетния период  

 

 

В периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. „Грийнхаус Пропъртис“ АД е оповестило 

вътрешна информация, както следва: 

 

 

30 януари, 2019 г. 

„Грийнхаус Пропъртис“ АД представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 

2018 г.; 

 

01 март, 2019 г. 

„Грийнхаус Пропъртис“ АД представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто 

тримесечие на 2018 г.; 

 

01 март, 2019 г. 

„Грийнхаус Пропъртис“ АД представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 г. - 

31-12-2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за 

емисия BG2100017164; 

 

29 март, 2019 г. 

„Грийнхаус Пропъртис“ АД публикува Годишен отчет на публично дружество и 

емитент на ценни книжа към 31-12-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2019 г.  

 

                                           Ива Гарванска, 

                                          Изпълнителен директор на “Грийнхаус Пропъртис“ АД       
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД 
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. 

 

съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.7 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  

 

 
1. 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 

 
Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Грийнхаус Пропъртис“ АД през 

отчетния период. 

 

 
2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на 

Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група 

 

На 01.02.2019 г. на заседание на съвета на директорите на „Грийнхаус Пропъртис“ АД, 

бе взето решение за изкупуване на 2,2% акции от дъщерното дружество „Еврохотелс“ 

ЕАД. На 04.02.2019 г. в Търговския регистър е вписана прамяна в акционерната 

структура на капитала на дружеството, като считано от тази дата „Грийнхаус 

Пропъртис“ АД е едноличен собственик на капитала на „Еврохотелс“ ЕАД. 

 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 

емитента, като преобразуване, продажба на група предприятия по смисъла 

на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под 

наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

 
Не са извършвани организационни промени в рамките на емитента през отчетния 

период. 

 

4. 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 до края на текущата година 

 

Няма публикувани прогнози за първите три месеца на 2019 година. 

 
5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 

гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и 
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промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на 

текущата финансова година до края на отчетния период 

 

 

  

 Име Брой акции % от капитала 

1. Камалия Трейдинг Лимитид 2 308 500 81% 

2. „Пауър Лоджистикс“ ЕАД 541 500 19% 

 

 
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 

емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, 

настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края 

на отчетния период за всяко лице поотделно 

 

Няма членове на Съвета на директорите на „Грийнхаус Пропъртис“ АД, които да 

притежават акции, емитирани от дружеството към 31.03.2019 г. 

    
7. 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    

  
Няма висящо съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово 

дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 

Дружеството. 

 

8. 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 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 

 

Вземания по предоставени заеми в т.ч. главници и лихви 
31.03.2019г.  31.12.2018г. 

текущи вземания хил. лв.  хил. лв. 

Камалия Трейдинг Лимитид в това число : 36  29 

-  главници  36  29 

 36  29 

 

  
 

       Ива Гарванска, 

30.04.2019 г.                                Изпълнителен директор на “Грийнхаус Пропъртис“ АД

  



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 
съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.3 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  

 

1. Промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 

производството 

Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството или за 

негово дъщерно дружество. 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени сделки. 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 

съвместно предприятие 

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор 

за съвместно предприятие. 

5. Промяна в одиторите на дружеството и причини за промяната 

Не е извършвана промяна в одиторите на дружеството. 

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, 

отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово 

дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 

капитал на дружеството 

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се 

до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, 

с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството. 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество 

На 01.02.2019 г. на заседание на съвета на директорите на „Грийнхаус 

Пропъртис“ АД, бе взето решение за изкупуване на 2,2% акции от дъщерното 

дружество „Еврохотелс“ ЕАД. На 04.02.2019 г. в Търговския регистър е 

вписана прамяна в акционерната структура на капитала на дружеството, като 

считано от тази дата „Грийнхаус Пропъртис“ АД е едноличен собственик на 

капитала на „Еврохотелс“ ЕАД. 

8. 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 

На проведено на 28.06.2018 г. редовно заседание на общо събрание на 

акционерите на „Грийнхаус Пропъртис“ АД е прието решение за увеличение 

на капитала на дружеството от 850 000 (осемстотин и педесет хиляди) лева 

на 2 850 000 (два милиона осемстотин и педесет хиляди) лева чрез издаване 

на нови  2 000 000 (два милиона) броя акции с номинал 1 (един) лев всяка 

една, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на 

дружеството, а именно налични, поименни, непривилегировани акции с право 

на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и 

ликвидационен дял. Всеки един от акционерите придобива такава част от 

новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди 

увеличението. На 13.09.2018 г. бе вписано в Търговския регистър 

увеличението на капитала  на дружеството от 850 000 лева на 2 850 000 

лева.  



 

 

Преструктурирането на дейността на дружеството съгласно точка 2 от 

приетите мерки се очаква да се осъществи в началото на 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

30.04.2019 г.                                Ива Гарванска, 

                                         Изпълнителен директор на “Грийнхаус Пропъртис“ АД       




