
 
 

 

 
 

Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска фондова 
борса, които към 05.04.2022 г. не са публикували пред обществеността 

годишен финансов отчет за дейността за 2021 г. 
 

Във връзка със задължението на Българска фондова борса АД по чл. 180, ал. 4 от 
Закона за пазарите на финансови инструменти, и на основание чл. 45, ал. 4 от Част III Правила 
за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, Борсата представя списък на 
дружествата, които към 05.04.2022 г. включително, не са публикували пред обществеността 
годишен финансов отчет за дейността за 2021 г. 

 
Съгласно изискването на чл. 100н, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа, чл. 10 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо 
разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на 
ценни книжа до търговия на регулиран пазар, следните емитенти не са разкрили 
публично годишен финансов отчет за дейността си за 2021 г.: 

 
 

Борсов код Наименование на емитента 

BPI Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ-София 

BTH Булгартабак-холдинг АД-София 

ELPO ЕЛПО АД-Николаево 

INVE Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца 

CCL Кепитъл Консепт Лимитед АД-София 

SEVH Север Холдинг АД-София 

SHTB Шумен-Табак АД-Шумен 

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

ценни книжа и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и 
последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и 
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, следните емитенти не са 
представили годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2021 г.: 

 
Борсов код Наименование на емитента 

RSCL Ризърв кепитал АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

FINI Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ-София /ликвидация/ 

 
Напомняме на допуснатите до търговия дружества, да информират Българска 

фондова борса АД при всяка промяна на специализираната медия/информационна 
агенция, чрез която са избрали да разкриват информация. 

 
Гореописаната информация е изпратена и до Комисията за финансов надзор. 


