
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)  

  

(01.01.2022 г. – 31.03.2022 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.   

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е оповестило през първото тримесечие на 2022 г. и до 

датата на този документ, следната нормативно изискуема информация по силата на 

Регламент (ЕС) № 596/2014 г.: 

Вътрешна информация 

07.01.2022 г. – уведомление по чл. 112д ЗППЦК 

14.02.2022 г. - Уведомление за придобити имоти - сделки от 10-12.02.22 г. 

22.02.2022 г. - Уведомление за придобити имоти - сделки от 15, 18, 21.02.22 г. 

24.02.2022 г. - Уведомление за сключен на 23.02.22 г. предварителен договор за покупка на 

имот. 

25.02.2022 г. - Уведомление за придобити имоти - сделки от 24.02.22 г. 

 

23.03.2022 г.  - Уведомление за замяна на имоти - сделки от 21.03.22 г. 

Финансови отчети 

30.01.2022 г. – Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г. 

30.03.2022 г. – Годишен финансов отчет за 2021 г., одитиран, заедно с одиторски доклад, в 

XHTML в системата за подаване на отчети по ЕЕЕФ (ESEF). 

 

Общо събрание 

18.04.2022 г. – Покана и материали за свикано общо събрание на акционерите. 

 

29.04.2022 г. 

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

                                                                        (Кирил Асенов) 
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