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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
по смисъла на чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021г на КФН  

относно обстоятелства настъпили към първото шестмесечие на 2022г.  
на „ЗЕНИТ ИМОТИ“АДСИЦ 

 
 
 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 Към настоящият период на изготвяне на информацията в структурата на акционерния 
капитал не е настъпила промяна, в резултат на която да има нови акционери, които имат 
възможност да упражняват контрол по смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.  
 
  2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 
 През отчетното тримесечие няма открито производство по несъстоятелност на дружеството. 
 
 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
 През отчетното тримесечие няма сключване или изпълнение на съществени сделки по смисъла 
на Приложение № 4 от Наредбата 
 
 4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 
 Не са налице обстоятелства за сключване, прекратяване и разваляне надоговор за 
съвместно предприятие през отчетното тримесечие. 

 
 5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

В началото на 2022г. годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 
2021г. бе заверен от избрания на редовно Общо събрание на акционерите регистриран одитор 
за 2021г Денислав Велев с рег. № 104 от „Финстаб” ООД. Предсои провеждане на редовно 
Общо събрание на акционерите, насрочено за 07.07.2022г, където предстои избор на одитор на 
Дружеството за финансовата 2022г. 

 
 6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се 
дозадължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на 
иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 
 Няма  обстоятелства за образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,  
заведено от дружеството и/или срещу него през отчетното тримесечие. 
 
 7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 
от емитента или негово дъщерно дружество. 
 Няма възникнали обстоятелства по отношение покупка, продажба или учреден залог 
на дялови участия в търговски дружества от емитента през отчетното тримесечие 
 

 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. 
   
 Няма други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 
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значение за инвеститорите за вземането на решение да продадат или да продължат да 
притежават публично предлагани ценни книжа. 
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