Допълнителна информация
за eмитента Свети Свети Константин и Елена холдинг АД
съгласно чл.12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 година
на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация
при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни
книжа до търговия на регулиран пазар
на консолидирана база към 30 юни 2022 г.
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния
период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на
финансовия резултат и собствения капитал на емитента.
През междинния отчетен период до 30 юни 2022 г. не е извършвана
промяна в счетоводната политика на дружеството – емитент.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на
емитента, ако участва в такава група.
През междинния отчетен период до 30 юни 2022 г. няма настъпили
промени в икономическата група на емитента.
3. Информация за резултатите 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 междинния отчетен период до 30 юни 2022 г. не са извършани
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.
4. Становище на управителния орган относно възможностите за
реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова
година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и
информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на
постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата
финансова година.
За междинния отчетен период до 30 юни 2022 г. емитентът не е
публикувал официални прогнози за очакван финансов резултат.
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5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на
сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието и промените в
притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата
финансова година до края на отчетния период.
Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на
Свети Свети Константин и Елена холдинг АД
Таблица 1
Акционери
1.

ХОЛДИНГ ВАРНА АД

2.

УПФ ЦКБ СИЛА

Брой притежавани
акции
1 222 326

% от капитала

120 475

5%

53%

През междинния отчетен период до 30 юни 2022 г. броят на притежаваните
акции с право на глас в ОСА от акционера УПФ ЦКБ Сила е нарастнал от 116 135
броя акции на 120 475 броя акции.
6. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и
контролните органи на емитента към края на отчетния период, както и
промените настъпили за периода от началото на текущата финансова година
до края на отчетния период за всяко лице поотделно.
През разглеждания период до 30 юни 2022 г. 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.

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.
Към датата на междинния финансов отчет към 30 юни 2022 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.
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8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно
дружество заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения
общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на
свързани лица.
Към 30 юни 2022 година, емитентът и неговите дъщерни дружества са
отпуснали заеми с общ размер на неизплатените главници 31 002 хил.лв., при
лихвени равнища до 4%, падежиращи в периода от 2022 до 2028 година, които
се разпределят както следва:
Общ размер на
отпуснатите
заеми

Нетекущи заеми
Несвързани
лица

31 002 хил. лв.

-

Свързани
лица

Текущи заеми
Несвързани
лица

26 385 хил. 37 хил. лв.
лв.

Свързани
лица
4 580 хил.
лв.

Дата: 16.08.2022 г.
Изпълнителни директори
Елена Косева
Ивелина Шабан
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