
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 7  
ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. НА ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ 

КЪМ 30 юни 2019 г. 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.

През отчетния период Дружеството не е променяло своята счетоводна политика. 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ не е част от икономическа група по смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните 
разпоредби на Наредбата за проспектите.  

3. Резултати от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на
дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 
дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност. 

През второ тримесечие на 2019 г. Премиер фонд АДСИЦ сключи договора за отдаване под наем на 
помещения от придобитите в края на 2018 година бизнес сгради в град Добрич.    

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози
за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, 
както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на 
прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие. 

Дружеството не е публикувало прогнози за резултатите от текущата година. 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание
на дружеството и промените в притежаваните от лицата гласове към 30 юни 2019 г. спрямо същите към 
31 декември 2018 г. 

Акционери 
Процентно 
участие към 
30.06.2019 г. 

Брой акции 
към 

30.06.2019 г. 

Процентно 
участие към 
31.12.2018 г. 

Брой акции към 
31.12.2018 г. 

Изменение 

в % 

Де Ново ЕАД 19.48 126 636 19.48 126 636 - 

ДФ С-Микс 9.46 61 500 9.46 61 500 - 

УПФ Съгласие АД 6.29 40 860 6.29 40 860 - 

6. Данни за акциите на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, притежавани от членовете на Съвета на
директорите към 30 юни 2019 г., както и промените, настъпили за периода от края на предходния 
тримесечен период. 

- Деница Димитрова Кукушева – не притежава акции на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ 

- Антония Стоянова Видинлиева – не притежава акции на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ; 

- Десислава Великова Иванова – не притежава акции на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ. 

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, ако общата 
стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 
10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. 

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ не е страна по висящи съдебни производства, касаещи задължения или 
вземания в размер над 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на
гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това 






