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Допълнителна информация за емитента АЗАЛИЯ I ЕАД 

съгласно т.7 на чл.33 от Наредба №2 на К Ф Н  

       През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г. не е извършена 
промяна в счетоводната политика на дружеството – емитент. 

       През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г. няма извършени 
промени като продажба на акции, апортни вноски.        

       През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г. емитентът не е 
публикувал официални прогнози за очакван финансов резултат. 

       Информация за акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от 

гласовете в ОСА на дружеството: 

АКЦИОНЕР Брой акции % от капитала 

Свети Свети Константин и Елена 
холдинг АД 

4 100 100 % 

      Представената информация е актуална към 31 декември 2019 година. 

      Представеното процентно отношение е при размер на акционерния капитал 
2 050 000 лева, равняващ се на 4 100 броя акции с номинал 500 лева за всяка.  

            Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет към 31 декември 
2019 година, дружеството-емитент няма неуредени съдебни, административни 
или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-
малко 10 на сто от размера на собствения капитал. 

            През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г., дружеството 
отчита вземания по предоставени заеми на свързани лица в лева в общ брутен 
размер от 223 хил.лв. заедно с натрупаните лихви, при годишна лихва 2% и срок 
до 31.12.2020 г. и не отчита вземания по предоставени заеми на несвързани лица. 

           През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г., дружеството 
отчита вземания по предоставени депозити на предприятието майка в лева в общ 
брутен размер 517 хил.лв. заедно с натрупаните лихви, при годишна лихва 2%. 
Срокът на връщане на депозитите и лихвите по тях е в периода до 25.09.2020 г. 

       Информация за предоставените заеми притежателите на корпоративни 
облигации и потенциални инвеститори могат да получат от обяснителните 
бележки, неразделна част от представения междинен финансов отчет към 31 
декември 2019 г. 

        

       Изпълнителен директор 

       Юлияна Василева    
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