ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.100о, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа
Долуподписаният,

Цветко

Георгиев

Тихолов,

в

качеството

ми

на

Изпълнителен директор на “Северкооп‐ Гъмза Холдинг” АД, гр. София, ул.”Анжело
Ронкали” №10, декларирам, че доколкото ми е известно:
• Комплектът консолидирани финансови отчети към 30.09.2008 г., съставени
съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, отразява
вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото
състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата,
включени в консолидацията;
• Междинният консолидиран доклад за дейността съдържа достоверен
преглед на важните събития, настъпили през деветмесечието на 2008 г.,
информация за тяхното влияние върху резултатите на финансовия отчет,
описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен
емитентът през останалата част на финансовата година, както и достоверна
информация за сключени сделки между свързани лица.
19.11.2008г.
гр. София

Декларатор: …………………..
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.100о, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа
Долуподписаната, Таня Веселинова Боцева, в качеството ми на Съставител
на финансовите отчети на “Северкооп‐ Гъмза Холдинг” АД, гр. София, ул.”Анжело
Ронкали” №10, декларирам, че доколкото ми е известно:
• Комплектът консолидирани финансови отчети към 30.09.2008 г., съставени
съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, отразява
вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото
състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата,
включени в консолидацията;
• Междинният консолидиран доклад за дейността съдържа достоверен
преглед на важните събития, настъпили през деветмесечието на 2008 г.,
информация за тяхното влияние върху резултатите на финансовия отчет,
описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен
емитентът през останалата част на финансовата година, както и достоверна
информация за сключени сделки между свързани лица.
19
.11.2008г.
гр. София

Декларатор: …………………..

