
„ТОРГОТЕРМ“ АД, ГР. КЮСТЕНДИЛ 

 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 април 2014 година 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 през периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година 

        През периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. „Торготерм“ АД е оповестило 

следната вътрешна информация към КФН, БФБ-София и обществеността: 

 На 26.01.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 

2016 г.; 

 На 30.03.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността годишен финансов отчет за 2016 г.; 

 На 21.04.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността покана за свикване на редовно годишно Общо 

събрание на акционерите и писмени материали за него.; 

 На 28.04.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността междинен финансов отчет за първо тримесечие на 

2017 г.; 

 На 05.06.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността протокол от проведеното на 02.06.2017 г. редовно 

годишно Общо събрание на акционерите.; 

 На 27.07.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността междинен финансов отчет за второ тримесечие на 

2017 г.; 

 На 27.10.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността междинен финансов отчет за трето тримесечие на 

2017 г.; 

 На 22.11.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ, ЦД и 

обществеността уведомление за LEI код по чл. 79б от ЗППЦК.; 

 На 27.11.2017 г. Дружеството е публикувало във вестник „Сега“ и 

представило пред обществеността уведомление по чл. 149а, ал.2 от 

ЗППЦК за намерение да регистрира търгово предложение не по рано 

от 3 месеца от датата на настоящето уведомление – на 02.03.2018 г.; 



 На 28.11.2017 г. Дружеството е представило пред КФН и БФБ 

уведомление по чл. 149а, ал.2 от ЗППЦК публикувано във вестник 

„Сега“ за намерение да регистрира търгово предложение на 

02.03.2018 г.; 

 На 15.12.2017 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността уведомление по чл. 27, ал.3 от Наредба №2 от 

17.03.2003 г. на КФН, като документ, който препраща към цялата 

информация, която е публикувало или предоставило на разположение 

на обществеността по друг начин, за последните 12 месеца в РБ или 

друга държава членка.; 

 

                                                             Изп. Директор: 

          ( Б. Недялков ) 


