
 

 

 
ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ, 

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 14 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 

РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 
ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. 

 

/01.01.2022 г. – 31.12.2022 г./ 
 

 
Nо 

 

 
Обстоятелство по 
Приложение № 4 

 

 
Информация 

 

 

1.1. 

Промяна на лицата, 

упражняващи контрол 
върху дружеството. 

През разглеждания период се промени собствеността 

на 32,49% от акциите участващи в капитала като 
„Некст Дженерейшън 
Консулт“ АД прехвърли на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ 
АД, ценни книжа в размер на 1 447 002 

броя акции в право на глас.  

 
1.2. 

Откриване на производство 
по несъстоятелност за 
дружеството или за негово 
дъщерно дружество и 

всички съществени етапи, 
свързани с производството 
до обявяване на 
дружеството в несъстоятел-

ност. 

 
 
През разглеждания период не е настъпило такова 
обстоятелство. 

1.3. Сключване или изпълнение 

на съществени сделки. 

През разглеждания период Европейска Банка за 

Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ прехвърли на „КМ 
Грийн Енерджи Фонд“ АД, права и привилечии по 
заем предоставен на дружеството с размер 3 772 

х.евро. 

1.4. Решение за сключване, 

прекратяване и разваляне 
на договор за съвместно 
предприятие. 

 

През разглеждания период не е настъпило такова 
обстоятелство. 

 
1.5. 

Промяна на одиторите на 
дружеството и причини за 
промяната. 

През разглеждания период не е настъпило такова 
обстоятелство. 

 

1.6. 

Образуване или 

прекратяване на съдебно 
или арбитражно дело, 
отнасящо се до 
дружеството или негово 

 

 

 
През разглеждания период не е настъпило такова 
обстоятелство. 
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дъщерно дружество, с цена 

на иска най-малко 10 на сто 
от нетните активи на 
дружеството. 

 
1.7. 

Покупка, продажба или 
учреден залог на дялови 

участия в търговски 
дружества от емитента или 
негово дъщерно дружество. 
 

 
През разглеждания период не е настъпило такова 

обстоятелство. 

 

 
1.8. 

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. 

 

 
 
През разглеждания период не е настъпило такова 
обстоятелство. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
30.01.2023 г.   Изпълнителен директор:      _____________________ 

 
 
Добромир Тодоров 
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		2023-01-30T22:20:19+0200
	Doboromir Todorov Todorov




