
 
Допълнителна информация за „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, 

съгласно изискванията на чл. 33, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003г. към 
31.12.2015 г. 

 
a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 
собствения капитал на емитента:  
През отчетния период няма промяна в счетоводната политика; 
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва 
в такава група: 
През отчетния период няма настъпили промени в икономическата група; 
в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване 
на дейност: 
В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 29.10.2015г. за 
овластяване на Съвета на директорите, взето на основание чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК, 
и дадено писмено съгласие от членовете на Съвета на директорите на основание чл.73, 
ал.1 от ТЗ, се извърши непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ 
АГРО“ АД, ЕИК: 831717584, на следните притежавани от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА 
ХОЛДИНГ“ АД акции от капитала на дъщерни търговски дружества, а именно: 22 615 
броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка, от капитала на 
„ВИНПРОМ" АД, ЕИК 104055430 – гр. Велико Търново; 19 827 броя поименни 
безналични акции с номинална стойност 3 лева всяка от капитала на „ДИОНИСИЙ" 
АД, ЕИК 114075291 – гр. Никопол и 82 500 броя поименни безналични акции с 
номинална стойност 1 лев всяка от капитала на „ЕМОС" АД, ЕИК 820165483 – гр. 
Ловеч, с обща пазарна стойност от 1 602 694 лв., съгласно Заключението на вещите 
лица, назначени въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20150420140816 – 4 
/29.05.2015г. на Агенция по вписванията. С направената непарична вноска е увеличен 
капиталът на „УСТРЕМ АГРО“ АД от 354 000 лв., разпределен на 354 000 бр. 
обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на 1 
955 000 лв., разпределен на 1 955 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и 
номинална стойност 1 лв. всяка, чрез издаване на нови 1 601 000 бр. обикновени 
поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, на обща номинална 
стойност от 1 601 000 лева, като всички новоиздадени акции са записани и придобити 
от „СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД срещу така направената апортна вноска. 
Увеличението на капитала на дъщерното дружество „УСТРЕМ АГРО“АД в резултат на 
непаричната вноска е вписано в Търговския регистър, воден към Агенцията по 
вписванията, под №2015111055225.   
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие: 



През отчетния период не е прието становище на управителния орган относно 
възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата 
финансова година; 
д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 
5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и 
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния 
тримесечен период: 

№ Акционер Брой акции 
към 

30.09.2015 

Дялово 
участие 

към 
30.09.2015 

Брой акции 
към 

31.12.2015 

Дялово 
участие 

към 
31.12.2015 

1. Селена Холдинг АД 794634 29.72% 794634 29.72% 
 
е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и 
контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, 
настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице 
поотделно: 

1. Галина Петрова Ковачка – 25 броя акции; 
2. Йордан Йорданов Нотев – 0 броя акции; 
3. Камен Мариянов Михайлов – 0 броя акции.  

От края на предходния тримесечен период няма промяна в притежаваните от лицата 
гласове. 
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал 
на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по 
всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се 
представя информация за всяко производство поотделно: 
През отчетния период спрямо дружеството няма образувани съдебни, административни 
или арбитражни производства;  
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 
лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. 
Информация за отпуснатите от „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД заеми:  
№  Дружество Неизплатени главници 

към 31.12.2015г. 
Срок на погасяване Лихвен 

процент 
1 Лотос АД (в несъстоятелност) 15 000,00 просрочени 10% 

 
Информация за отпуснатите от дъщерното дружество „Перун” АД заеми: 
№  Дружество Неизплатени 

главници към 
31.12.2015г. 

Срок на погасяване Лихвен процент 

1 Лотос АД (в несъстоятелност) 82 000,00 просрочени 10% 
2 Лотос АД (в несъстоятелност) 391 920,24 договори за 

цесия 
съгл.договори 

за цесия 
3 Лотос АД (в несъстоятелност) 4 000,00 просрочени  



Информация за отпуснатите от дъщерното дружество „Устрем Агро” АД заеми: 
№  Дружество Неизплатени 

главници към 
31.12.2015г. 

Срок на погасяване Лихвен процент 

1 Устрем ООД  122 900,00 съгл.погас.план 5% 
2 Устрем ООД 30 000,00 съгл.погас.план 5% 

 
През отчетния период дружеството не е предоставяло гаранции или поемало 
задължения. 
 
 
 
26.01.2016 г.     С уважение: ……...............……….. 

гр. София       / Галина Ковачка / 


