Допълнителна информация за „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД,
съгласно изискванията на чл. 33а1, т. 3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
към 30.09.2016 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:
Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество.
3. Сключване или изпълняване на съществени сделки:
През отчетното тримесечие не са сключвани или изпълнявани сделки, които водят
или предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или
повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател
или от пазарната цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е
вероятно да повлияят на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение
или при упражняване правото на глас.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие:
Не са вземани решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:
Няма промяна в одиторите на дружеството.
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:
Не е образувано или прекратявано 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.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества
от емитента или негово дъщерно дружество:
Не са осъществявани покупки, продажби или учредявани залози на дялови участия в
търговски дружества от емитента или от негови дъщерни дружества.

8. 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 акции от “Северкооп – Гъмза
Холдинг” АД:
На 05.10.2016 г. и съответно на 06.10.2016 г. на проведени ОСА на дъщерните
дружества „Имоти-С“АД, „Блатца“ АД и „Перун“ АД са взети решения за вливане
на „Перун“ АД и „Блатца“ АД в „Имоти-С“ АД. Към датата на изготвяне на
настоящата информация, вливането не е вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията.

20.10.2016 г.
гр. София

С уважение: ……...............………..
/ Галина Ковачка/

