„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД
за деветмесечието на 2007 г.
I. Важни събития, настъпили през третото тримесечие и от
началото на годината и тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет
1. Основна дейност
‐ През третото тримесечие „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД,
чрез своето дъщерно дружество „Перун” АД, гр. Разлог, придоби
допълнителни 7,32% от капитала на „Медийни системи” АД, гр. Стара
Загора, с което делът в най‐голямото българско предприятиятие за CD
и DVD дискове нарастна на 47,97%. В момента в „Медийни системи”
АД, гр. Стара Загора се изпълнява програма за разширяване и
модернизация чрез въвеждане на технология за нов тип формат на
магнитни носители с голям капацитет. Член на Съвета на директорите
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД участва в управлението на
„Медийни системи” АД;
‐ Увеличени са участията чрез покупка на акции в дъщерните
дружества „Блатца” АД – от 50,23% на 57,07% и „Емос” АД 73,85% на
80,96%, като само през последното тримесечие са придобити 1492
броя акции от „Емос” АД;
‐ Чрез финансиране от страна „Северкооп – Гъмза Холдинг”
АД е увеличен капитала по реда на чл. 195 ТЗ на две дъщерни
дружества – „Устрем Агро” АД – от 51% на 80,24% и „Перун” АД – от
56,27% на 88,53% от капитала;
‐ Повишаването на дела в дъщерните дружества и
инвестицията в ново дружество доведе до повишаване на общата
стойност на инвестициите от 5686 хил. лв. към 31.12.2006 г. на 11541
хил. лв. към 30.09.2007 г.
‐ През деветмесечието не са извършвани продажби на
инвестиции в акции, което води до намаляване на финансовите
приходи в отчета за доходите. Приходите от лихви се понижават през
последното тримесечие, в резултат на намалените налични парични
1

средства поради извършените инвестиции. Приходите от дивиденти
също бележат намаление поради влиянието на дивидента от „Пловдив
– Ю. Гагарин БТ” АД, гр. Пловдив през миналата година.
2. Корпоративни събития
На проведеното на 23.06.2007 г. Редовно годишно общото
събрание на акционерите е взето решение за раздаване на дивидент в
размер на 0,06452 на една акция;
II. Описание на основните рискове и несигурности, пред
които е изправено дружеството през останалата част на годината
Рисковите фактори в дейността на емитента до края на
годината ще продължават да бъдат:
‐ слаба ликвидност за акциите на дъщерните и другите
дружества, в които Холдингът притежава участия;
‐ колебанията във валутния курс на щатския долар;
‐ тенденциите съм намаляване на доходността по
собствените финансови ресурси

..........................
/Галина Ковачка –
Директор за връзки /
с инвеститорите

..........................
Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД
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.”Г.С.Раковски” №99, декларирам, че доколкото ми е известно:
•

Комплектът финансови отчети към 30.09.2007 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 или на дружествата, включени в
консолидацията;

•

Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните
събития, настъпили през третото тримесечие на 2007 г. и с натрупване от
началото на финансовата 2007 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.
11.10.2007г.

Декларатор: …………………..

гр. София
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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
Долуподписаният, Илиан Георгиев Шотлеков, в качеството ми на
Изпълнителен директор на “Северкооп‐ Гъмза Холдинг” АД, гр. София, ул.
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•
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печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в
консолидацията;

•

Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните
събития, настъпили през третото тримесечие на 2007 г. и с натрупване от
началото на финансовата 2007 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.
11.10.2007г.
гр. София

Декларатор: …………………..
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Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните
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