
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната 

злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 

173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент No 596/2014)  

  

(01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.) 

 

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ разкрива вътрешна информация по чл.7 от Регламент 

(ЕС) No596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към Комисията за 

финансов надзор чрез системата e-Register и на обществеността, чрез избраната 

специализирана финансова медия Инфосток. Публикуваната вътрешна информация може 

да бъде намерена на интернет страниците на КФН (www.fsc.bg),  на специализираната 

финансова медия (https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement) и на „Варвара 

термал вилидж“ АДСИЦ (https://www.varvaravillage.com/investors). Дружеството 

предоставя вътрешна информация и на „Българска фондова борса“ АД чрез www.extri.bg.   

 

От 1 юни 2021 г., от когато „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е публично дружество,  е 

оповестена следната нормативно изискуема информация по силата на Регламент (ЕС) № 

596/2014: 

Вътрешна информация 

На 21.06.2021 г., 23.06.2021 г. , 28.06.2021 г., 30.06.2021 г., 02.08.2021 г., 05.08.2021 г., 

30.09.2021г., 28.10.2021 г., 13.12.2021 г., 28.12.2021 г. - информация за придобити 

недвижими имоти. 

24.06.2021 г . - информация,  относно сключен договор с информационна агенция. 

22.07.2021 г. – уведомление за назначаване на директор за връзки с инвеститорите. 

19.07.2021 г. – уведомление за вписани в ТРРЮЛНЦ промени в Устава и предмета на 

дейност. 

29.09.2021 г. – представен протокол с решение на СД на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ 

за увеличение на капитала на дружеството. 

27.10.2021 г. – уведомление за прекратен предварителен договор за покупко-продажба на 

недвижими имоти 

16.12.2021 г. – уведомление за вписано в ТРРЮЛНЦ увеличение на капитала. 

16.12.2021 г. - уведомление по чл. 148б ЗППЦК. 

17.12.2021 г. – уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. 

21.12.2021 г. - уведомление по чл. 148б ЗППЦК. 

23.12.2021 г. - уведомление по чл. 148б ЗППЦК. 

31.12.2021 г. - уведомление по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК. 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
https://www.varvaravillage.com/investors
http://www.extri.bg/


07.01.2022 г. – уведомление по чл. 112д ЗППЦК 

Финансови отчети 

01.07. 2021 г. – Годишен финансов отчет за 2020 г., одитиран, заедно с одиторски доклад. 

27.07.2021 г., 03.08.2021 г. и 28.10.2021 г. – Междинни финансови отчети към 30.06.2021 г. 

и 30.09.2021 г. 

 

Общо събрание 

02.07.2021 г. – Покана и материали за свикано общо събрание на акционерите. 

10.08.2021 г. – Протокол от ОС, уведомление за упражнени гласове чрез пълномощник. 
 

 

 

28.01.2022 г. 

Гр. София        ......................................... 

                                                                        (Кирил Асенов) 
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