ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “НЕОХИМ” АД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.,
съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.7 от
НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 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
а) През отчетния период – първо тримесечие на 2021 г., промени в счетоводната
политика на “НЕОХИМ” АД не са настъпвали.
б) “НЕОХИМ” АД участва в групата “НЕОХИМ”. В същата през отчетния период на
първо тримесечие на 2021г. не са настъпвали съществени промени;
в) неприложим;
г) неприложима;
д) Данни за лицата , притежаващи пряко и непряко най-малко 5% от гласовете в ОСА
към края на съответното първо тримесечие и промените в притежаваните от лицата
гласове за периода от края на предходния период:
към 31.03.2021г.
№

Булстат

Име

Бр.акции

%

към 31.03.2020г.
Бр.акции

%

1

126549498 “ЕКО ТЕХ” АД

644457

24.28

644457

24,28

2

126180065 ЕВРО ФЕРТ АД

637923

24.03

637923

24,03

3

202869316 ФЕБОРАН АД

538902

20,3

538902

20,30

203925

7.68

203925

7.68
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е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента
към края на съответното първо тримесечие на 2021 г. и промените в притежаваните от
лицата гласове за периода от края на предходното първо тримесечие за всяко лице:

№

Име

Длъжност

към 31.03.2021г.

към 31.03.2020г.

Бр.акции

Бр.акции

1 Димитър Стефанов Димитров

Изп.директор

3823

3423

2 Васил Живков Грънчаров

Член на СД

3852

3852

3 Димчо Стайков Георгиев

Председател на СД

1161

1161

4 Стефан Димитров Димитров

Прокурист

678

278

ж) неприложима;
з) неприложима.
По т.3 – Сделки със свързани лица:
1) няма сделки между свързани лица през отчетния период на текущата
финансова година, които да са повлияли на финансовото състояние на дружеството;
2) неприложима.

ДИРЕКТОР ВИ

