ФАЗЕРЛЕС АД
ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к . 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
относно обстоятелствата, настъпили в публично дружество
“ФАЗЕРЛЕС” АД към 31.12.2016 год.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2016 г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху “ФАЗЕРЛЕС”
АД. “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД е мажоритарен собственик и притежава контролния пакет акции от капитала
на “ФАЗЕРЛЕС”.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
Към 31.12.2016 г. няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството.
7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
Лицата, които представляват и управляват “ФАЗЕРЛЕС” АД не са извършвали сделки за
придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114,
ал. 1, т. 1 от ЗППЦК към 31.12.2016 г.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Към 31.12.2016 г. няма решение на управителните органи на “ФАЗЕРЛЕС” АД за сключване,
прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма промяна на одитора на Дружеството.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или
вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на дружеството.
Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения
или вземания на дружеството.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или
негово дъщерно дружество.
Дружеството няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества към 31.12.2016 г.
34. 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.
Съветът на директорите счита, че към 31.12.2016 г. няма друга, освен вече обявената
информация, която е от значение за акционерите при вземането на решение за разпореждане с
акциите на публичното дружество.
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