
 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД 
 

  

 

гр.СОФИЯ бул. „Александър Малинов” №80А 

Допълнителна информация 
по чл. 33, ал. 1, т. 7 

от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. 
 

за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г. 
 
 

“Черноморски Холдинг” АД 
 

 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 изтеклия период не са правени промени в счетоводната политика. 
 
 2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на 
Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група: 
 

През изтеклия период не e настъпила промяна в мажоритарния собственик на 
дружеството. 

„Черноморски Холдинг” АД е холдингово дружество по смисъла на чл. 277 (1) от 
ТЗ, същото притежава следните дъщерни дружества: 

  „Приморец Турист” АД с ЕИК 102002034; 
 „ Нефтохим-Инвест Финанс” АД  ЕИК 831832631; 

 
 
 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 изтеклия период не са извършени организационни промени в рамките на 
дружеството. 
 
 4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация 
на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите 
и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати 
най-малко до края на текущата финансова година 

 

Дружеството не е публикувало прогнози относно резултатите от текущата 
финансова година. 
 

 5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и/или 
непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на 
тримесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от 
началото на текущата финансова година до края на отчетния период; 
 

Към 31 Март 2019 г., няма лице, притежаващо над 5 на сто от гласовете в общото 
събрание на „Черноморски Холдинг” АД. 






