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Приложение към чл. 33, ал.1, т.5 от Наредба №2 на КФН 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 
на информация по чл.7 от Регламент (EC) №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 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили 
до представяне на МФО към 31 декември 2019 г., направени публично 

достояние от емитента 
         

1. Обявяване финансовия резултат на дружеството-емитент: 

       Годишният и междинните финансови отчети съдържат информация за 

печалбата/загубата на дружеството – емитент АЗАЛИЯ I ЕАД.  
Публикувани са както следва: 

 На 30.01.2020 г. – междинен финансов отчет към 31.12.2019 г. 
индивидуален 

 На 30.10.2019 г. – междинен финансов отчет към 30.09.2019 г. 
индивидуален 

 На 30.07.2019 г. – междинен финансов отчет към 30.06.2019 г. 
индивидуален 

 На 30.04.2019 г. – тримесечен отчет към 31.03.2019 г. за спазване 
задълженията към облигационерите  

 На 30.04.2019 г. - междинен финансов отчет към 31 март 2019 г. 
индивидуален 

 На 31.03.2019 г. - годишен финансов отчет за 2018 г. индивидуален 
одитиран 

 На 30.01.2019 г. - междинен финансов отчет към 31 декември 2018 г. 
индивидуален 

2. Вътрешна информация по чл.17, §1 във връзка с чл.7 от Регламент (EC) 

№596/2014 на Европейския парламент  и на Съвета 

 На 30.12.2019 г. – Уведомление за извършено лихвено плащане на 
притежателите на корпоративни облигации от емисия с ISIN код BG2100023113 

 На 14.06.2019 г. – Уведомление за извършено лихвено плащане на 
притежателите на корпоративни облигации от емисия с ISIN код BG2100023113 

 

3. Използвани медии за разкриване на информацията 

 системата Екстри Нюз - http://www.x3news.com; 

 единната система Е-регистър на Комисията за финансов надзор - 
www.fsc.bg; 

 интернет страницата на дружеството -  www.azaliahotel.com 
     

      Изпълнителен директор 

      Юлияна Василева  
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