Дружества регистрирани на Основен пазар на Българска фондова борса,
които към 14.04.2021 г. не са публикували пред обществеността на годишен
финансов отчет за дейността за 2020 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 14.04.2021 г. включително, не са публикували пред обществеността на
годишен финансов отчет за дейността за 2020 г.
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 2020 г.:
Борсов код
1BKA
0GP1
EUBG
ZAFA
GAMZ, 6S4N
5CGA
2SLA, 2SLB
S28H
U1HA

Наименование на емитента
Ай Ти Софт EАД-София
Гипс АД-Кошава
Еврохолд България АД-София
Загора Фининвест АД-Стара Загора
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
СИИ Имоти АДСИЦ-София
Специализирани логистични системи АД-София
Старком холдинг АД-Етрополе
Устрем холдинг АД-София

Предвид усложнената обстановка във връзка с разпространението на Ковид 19,
част от Дружествата са декларирали пред обществеността, че няма да успеят да
публикуват годишния си отчет за 2020 година в срока чл. 100н, ал. 1 от ЗЗПЦК, като ще
направят това във възможно най-кратки срокове. Емитентите публикували информация
за забавяне на публикуването на годишен отчет за 2020 г. са:
Борсов код
ZAFA
INVE
CCL
GAMZ, 6S4N
CEEP, 5CGA
U1HA

Наименование на емитента
Загора Фининвест АД-Стара Загора
Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца
Кепитъл Консепт Лимитед АД-София
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
СИИ Имоти АДСИЦ-София
Устрем холдинг АД-София

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.

