
 
 

 

 
Дружества регистрирани на Алтернативен пазар на Българска Фондова 

Борса, които към 07.04.2019 г. не са разкрили пред обществеността годишен 
финансов отчет за 2018 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. 3 от Част III - Правила 
за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, Борсата представя списък на 
дружествата, които към 07.04.2019 г. включително, не са изпълнили задължението си за 
разкриване пред обществеността, на годишен финансов отчет за дейността си, в срок до 90 
дни от завършването на финансовата година. 

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

ценни книжа, чл. 32 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 разкрили публично годишен финансов отчет за дейността си за 2018 г.: 

 
 

Борсов код Наименование на емитента 

VZW Алфа България АД-София 

BLC Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ-София 

57B Булгартабак-холдинг АД-София 

4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 

4V4 Вапцаров АД-София 

IH4 Голд Инвестмънт Груп АД-София 

4EZ ЕЛПО АД-Николаево 

WCO Кепитъл Консепт Лимитед АД-София 

5L2 Люк АДСИЦ-София 

3G9 Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София 

2O4 Они Холдингс АД-София 

6S2 САФ Магелан АД-София 

SPV Спарки АД-Русе 

SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 

5U7 Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
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 годишен счетоводен баланс при ликвидация или 
несъстоятелност за 2018 г.: 

 
 

Борсов код Наименование на емитента 

BD2 Балканика Имоти АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

1BG Булгари резерв пропъртис АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

GEA Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

MRH Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

CDX Сити Дивелъпмънт АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

6SI Солид Инвест АДСИЦ-София /в ликвидация/ 

4H8 Хелт енд уелнес АДСИЦ-София /в несъстоятелност/ 

45U Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-Пазарждик /в несъстоятелност/ 

 
 
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. 


