Примерен списък
на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване по
Приложение № 9 към чл.33, ал.1 от Наредба 2 на КФН към
деветмесечието на 2017 г.
на “НЕОХИМ” АД – Димитровград
1.
1.1.

За емитента
Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

Проведеното на 23.06.2017 г. Общо събрание на акционерите освободи
от длъжност като членове на Съвета на директорите „Феборан” ЕООД, ЕИК
204359643, както и „Феборан Прим” ЕООД, ЕИК 203884474.
Общото събрание на акционерите избра г-н Хуберт Пухнер (Hubert
Puchner), гражданин на Австрия, роден на 22.02.1954 г., в Щайрег (Steyregg),
с паспорт номер U 0092324, издаден на 20.02.2015 г., от Кмет на община
Линц (Bürgermеister Magistrat Linz), валиден до 19.02.2025 г., както и г-жа
Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), гражданин на
Австрия, родена на 25.05.1970 г. в Енс (Enns), с паспорт номер P 8044380,
издаден на 19.09.2014 г. от Община Виена MBA 17 (Magistrat Wien MBA 17),
валиден до 18.09.2024 г., за нови членове на Съвета на директорите в
рамките на досегашния мандат на Съвета на директорите – 22.06.2018 г.
1.2.

1.3.

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или
за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с
производството:
Няма
Сключване или изпълнение на съществени сделки:
Няма

1.4.

1.5.

Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие:
Няма
Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

На проведеното на 23.06.2017 г. Общо събрание на акционерите се
избра „Афа” ООД за изпълнение на независим финансов одит на Годишния
финансов отчет на „Неохим” АД за 2017 г. Общото събрание на акционерите
избра „Афа” ООД за изпълнение на независим финансов одит на
Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим” за 2017 г.

1.6.

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово
дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи
на дружеството:
Няма

1.7.

Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в
търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:
Няма

1.8.

За емитента – други обстоятелства, които дружеството счита, че
биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на
решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават
публично предлагани ценни книжа:
Няма

ДИРЕКТОР ВИ

