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 30 септември 2021 г.,
направени публично достояние от емитента

Обяваване финансовия резултат на дружеството-емитент:
Годишният и междинните финансови отчети съдържат информация за
печалбата/загубата на дружеството – емитент АСТЕРА I ЕАД.
Публикувани са както следва:
 На 30.07.2021 г. – Тримесечен отчет към 30.06.2021 г. за спазване на
задълженията на емитента към облигационерите
 На 30.07.2021 г. – Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.
 На 05.05.2021 г. – Тримесечен отчет към 31.03.2021 г. за спазване на
задълженията на емитента към облигационерите
 На 05.05.2021 г. – Междинен финансов отчет към 31 март 2021 г.
индивидуален
 На 01.04.2021 г. – Годишен финансов отчет за 2020 г. индивидуален
одитиран
 На 01.02.2021 г. – Тримесечен отчет към 31.12.2020 г. за спазване на
задълженията на емитента към облигационерите
 На 01.02.2021 г. – Междинен финансов отчет към 31 декември 2020 г.
индивидуален
1.

2. Вътрешна информация по чл.17, §1 във връзка с чл.7 от Регламент (EC)
№596/2014 на Европейския парламент и на Съвета
 15.09.2021 г. – Уведомление за извършено главнично и лихвено плащане на
притежателите на корпоративни облигации от емисия с ISIN код
BG2100007116

 На 12.05.2021 г. – Уведомление за промяна в състава на Съвета на
директорите на дружеството, като е освободена като член на Съвета на
директорите Марияна Илиева Иванова и на нейно място за член на Съвета
на директорите е избрана Катя Димитрова Костадинова.
 На 11.05.2021 г. – Представен Информационен документ, съдържащ
актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия
корпоративни облигации с ISIN код BG2100007116
 На 05.05.2021 г. – Уведомление за проведено Общо събрание на
облигационерите, на което са взети следните решения: 1.Прекратяване на
настоящия договор с довереника на облигационерите "Юробанк България"
АД; 2.Избор на нов довереник на облигационерите, а именно "АБВ
Инвестиции" ЕООД; 3.Промяна по предоставеното обезпечение по емисия
облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД, а
именно предоставяне като обезпечение на поземлени имоти, находящи се в
гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, собственост на дружеството майка "Свети Свети Константин и Елена холдинг" АД
 На 15.04.2021 г. – Представен Протокол от ОСО на 14.04.2021 г., в който
заседанието се закрива без да е проведено, поради липсата на кворум и
обявяване на следваща дата за провеждане на ОСО – 29.04.2021 г.
 На 05.04.2021 г. – Уведомление за извършено лихвено плащане на
притежателите на корпоративни облигации от емисия с ISIN код
BG2100007116
 На 01.04.2021 г. – Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите
на 14.04.2021 г. и материали

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.asterahotel.com

Изпълнителен директор
Катя Костадинова

