Допълнителна информация
за eмитента Свети Свети Константин и Елена холдинг АД
съгласно т.7 на чл.33 от Наредба №2 на К Ф Н
към 31 декември 2019 г.
През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г. не е извършвана
промяна в счетоводната политика на дружеството – емитент.
През междинния отчетен период до 31 декември 2019 г. настъпиха
следните промени в структурата на икономическата група:
На 22 февруари 2019 г. в ТР е отразена продажбата на дяловете на
емитента в капитала на дъщерното дружество Парк Билд ЕООД.
На 28.03.2019 г. в Агенция по вписванията е отразено увеличението на
капитала на дъщерното дружество „Боровете I“ ЕАД на 8 600 хил.лв. С
приемането на новите акционери е променено наименованието и правната
форма, като дружеството от еднолично акционерно се преобразува в акционерно
дружество. В представения МФО към 31 декември 2019 г., дружеството емитент
отчита инвестицията в „Боровете I“ АД в размер на 3 730 хил.лв. като
инвестиция в асоциирано предприятие, предвид намалението на участието си в
капитала на дружеството до 45%.
На 30 октомври 2019 г. в Търговския регистър е вписано еднолично
дружество с ограничена отговорност СИЙ САНД ЕООД. Дъщерното дружество е
създадено с учредителна вноска за уставен капитал в размер на 2 000 лв. от
едноличния собственик на капитала Свети Свети Константин и Елена холдинг
АД.
През междинния отчетен период до 31 декември 2019г. няма извършена
апортна вноска от дружеството-емитент.
За междинния отчетен период до 31 декември 2019г. емитентът не е
публикувал официални прогнози за очакван финансов резултат.
Информация за акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от
гласовете в ОСА на дружеството-емитент
Наименование
1.

ХОЛДИНГ ВАРНА АД

2.

УПФ ЦКБ - СИЛА

Брой акции

% от капитала

1 222 326

53%

116 135

5%

Представената информация е актуална към 31 декември 2019 година.
Представеното процентно отношение е при размер на акционерния
капитал 2 309 561 броя акции с номинал 1 лев за всяка.
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През разглеждания период лицата, участващи в Управителния и Надзорния
съвет на дружеството, не са притежавали акции на емитента и към датата на
представения междинен финансов отчет не притежават акции на Свети Свети
Константин и Елена холдинг АД.
Към датата на междинния финансов отчет към 31 декември 2019 година,
дружеството-емитент няма неуредени съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от
размера на собствения капитал.
Към 31 декември 2019 година, дружеството има вземания по
предоставени заеми на несвързани лица в лева и евро в общ брутен размер
1 769 х.лв. заедно с натрупаните лихви, при годишен лихвен процент до 4%.
Срокът за погасяване на заемите и лихвите по тях е в периода до 31.12.2020 г.
Към 31 декември 2019 година, дружеството има вземания по
предоставени заеми на свързани предприятия в лева и евро в общ брутен размер
27 970 х.лв. заедно с натрупаните лихви, при годишен лихвен процент до 4%.
Срокът за погасяване на заемите и лихвите по тях е в периода до 01.09.2028 г.
Информация за предоставените заеми акционерите могат да получат от
обяснителните бележки, неразделна част от представения междинен финансов
отчет към 31 декември 2019 г.

Директор за връзки с инвеститорите
Светла Йончева
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