
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  

КЪМ ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, 

НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. ЗА 

“Грийн Таун Проджектс“ АД 

на индивидуална основа 
  
 

 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

настъпили от началото на финансовата година до края на съответното 

тримесечие. 

  В съответствие с изискванията на чл.112б, ал.12 от ЗППЦК, информацията 

относно приключилото увеличение на капитала е представена на КФН и 

обществеността, както и увеличението на капитала от 50 000 лева на  4 059 000 

лева е за явно за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 

и е вписано на 03.07.2019г. В резултат на което 235 Holdings Lilited е придобило 

99,53% от капитала на дружеството. 

През четвърто тримесечие  на 2019 г. делът на 235 Holdings Lilited е 

спаднал на 45,49%.   

Съвет на директорите „Грийн Таун Проджектс” АД има едностепенна 

система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва 
 

Емануела Ивелинова Стомонякова Председател на СД 

Милена Георгиева Чалгаджиян Зам. председател на СД 

Албена Денчева Желева Член на СД 

 

 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 или за негово дъщерно дружество . 

 

 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

През отчетното тримесечие няма сключвани или изпълнени съществени сделки. 

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

съвместно предприятие. 

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други 

физически и/или юридически лица. 

 

 5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството. 

 



 
 6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, 

отнасяше се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска 

най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството. 

 Няма  дела,  заведени от и/или срещу дружеството или негово дъщерно 

дружество. 

 

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

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 През отчетния период не е извършвана покупка или продажба и не е 

учредяван залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово 

дъщерно дружество. 

 

 8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да 

бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да 

придобият, да продадат или да продължат да притежават публично 

предлагани ценни книжа. 

 През отчетния период няма обстоятелства, които дружеството счита, че 

биха могли да бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да 

придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани 

ценни книжа. 

  

 

29.01.2020 г.      Емануела Стомонякова 

Гр. София       Председател на СД                                                                                    
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