
Информация по приложение № 4  

към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо 

разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане 

на ценни книжа до търговия на регулиран пазар 

 

(01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.) 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

 

Не е настъпвала промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Варвара термал 

вилидж“ АДСИЦ.  

  

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 на „Варвара термал вилидж“ 

АДСИЦ. „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ няма дъщерни дружества. 

 

3.  Сключване или изпълнение на съществени сделки. 

 

Няма такива сделки, извън сключените по повод обичайната дейност на дружеството 

по покупка на земеделски земи. 

 

4.  Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 

 

Не е настъпвало такова обстоятелство. 

 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 

Одиторът на дружеството не е променян през третото тримесечие на 2022 г. 

 „АБВП Одит Стандарт“ ООД - одиторско  дружество,  с № 165, чрез регистрирания 

одитор Севдалина Велкова Паскалева, е избрано да завери и годишния финансов отчет за 

2022 г.  

 

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 са настъпвали такова обстоятелство. 

 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 

от емитента или негово дъщерно дружество. 

 

Не е налице покупка, продажба или учреден залог  на дялови участия в търговски 

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 публично предлагани ценни 

книжа. 

 

Няма такива. 

 

20.10.2022 г. 

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

                                                                        (Мариана Кьосева) 

. 
 

 

 

 
 


