
          

                     Приложение № 4              

                                              

                           към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14  и чл. 21, т. 3, буква "а" и т. 4, буква "а" 

                                                            от Наредба 2 

                               Към междинния консолидиран отчет на „Неохим“ АД 

 

 

           Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване 

                             За 3-то трим. на 2022 г.  от групата „Неохим“ АД 

 

 

1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

През отчетният период Надзорният съвет от 5 члена става на 4 члена паради смърт на един от 

членовете. 

            Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД проведано на 21.06.2022 г. 

освобождава от длъжност като член на Надзорния съвет Димитър Стефанов Димитров, поради 

настъпила смърт. 

 Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД избира за член на Надзорния съвет на 

дружеството Маргарита Георгиева Димитрова за срок, на основание чл.17а, ал.3, изр.3-то от 

Устава, от датата на избора й от общото събрание до изтичане на срока на сега действащия 

мандат на Надзорния съвет, а именно - сега действащият мандат на Надзорния съвет изтича 3 

/три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър – 02.12.2021г., съгласно 

Решение по т.2 от Протокол №34 от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, 

проведено на 23.11.2021г. 

 

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  

Неприложима 

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 

Несъвместима 

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

Неприложима 

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 собствения капитал на дружеството. 

Неприложима 

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента 

или негово дъщерно дружество. 

Неприложима 

1.8. За емитенти – други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да 

продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 

Неприложима 
 

 

                                                          Директор ВИ  А.Ганев 


