
Дружества, които към 07.03.2012 г. не са разкрили пред обществеността 
финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. 

 

Във връзка със задължението на Българска Фондова Борса-София АД по чл. 88, 

ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, относно разкриване на 

информация от страна на емитентите на публични ценни книжа и неизпълнение на 

задължението за представяне пред обществеността на финансов отчет за четвърто 

тримесечие на 2011 год., съгласно чл. 43, ал. 3 от Част III - Правила за допускане до 

търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, Борсата представя списъка на 

дружествата, които към 07.03.2012 год. не са изпълнили това си задължение: 

 

1. Съгласно изискването на чл. 100, б. “о” от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 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, следните емитенти не са представили финансов отчет за четвърто 
тримесечие на 2011 г.: 

 

Борсов код Емитент 

A32A Балканстрой АД-Разлог 

GEA Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ-София 

55E Елпром-ЗЕМ АД-София 

4BI ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп-София 

51P Полимери АД-Девня 

PPO Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс АДСИЦ-Варна 

CDX Сити Дивелъпмънт АДСИЦ-София 

6SI Солид Инвест АДСИЦ-София 

A27C Ти Би Ай Кредит ЕАД-София 

9M7B Финанс Консултинг ЕАД-София 

9MBA Флорина България АД-София 

6AS Холдинг Асенова Крепост АД-Асеновград 

 

2. Съгласно изискването на чл. 100щ, ал. 2 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 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, следните емитенти не са представили финансов отчет за четвърто 
тримесечие на 2011 г.: 

 

Борсов код Емитент 

6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна /в несъстоятелност/ 

 

 

Гореописаната информация е изпратена и до Комисията за финансов 
надзор. 


