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СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН 

 

 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД  

КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА 

 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол  

върху дружеството. 

 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 

производството. 

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност 

за дружеството. 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени 

сделки. 

 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за 

съвместно предприятие. 

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и 

разваляна на договор за съвместно предприятие. 

 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на 

дружеството. 

 

6. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във 

връзка с обичайната дейност на дружеството.  

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени 

договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. 

 

7. 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.  

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или 

арбитражно дело. 
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8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови 

участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 

9. 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:  

 

- Придобиване на повече от 5% дял от капитала на дружеството от 

акционер. 

Съгласно изискванията на чл.148, т.6 от Закона за публично предлагане на ценни 
книжа, Ви уведомяваме за следното: 
На 14.08.2020 в деловодството на „Сирма Груп Холдинг“ АД постъпи 
уведомление от инвестиционния посредник „ПФБК“ АД, София за значително 
дялово участие и придобиване на повече от 5% дял от капитала на 
дружеството от техен клиент, както следва: 
• Име на акционера притежаващ 5% или повече от правата на глас: Иво 
Петров Петров 
• Дата на която правото на глас на лицето е прехвърлило праговете по чл.145, 
ал.1 от ЗППЦК: 10.08.2020 
• Общ сбор на правата на глас на Иво Петров Петров: 2 960 570 акции с право 
на глас или 5,03% от капитала на дружеството; 

Към 31.12.2020 г. Иво Петров Петров притежава 4 400 000 акции с право на глас 
или 7,41% от капитала на дружеството. 

 

- Обратно изкупуване на акции 

С решение на Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 

26.08.2019 на 16.09.2020 дружеството изкупи обратно 109 750 свои акции на 

средна цена от 0,68 лева за акция на обща цена от 74 630 лева. Акциите 

представляват 0,1848872% от капитала на дружеството. Покупката бе 

извършена на „Българска фондова борса – София“ АД.  Към 31.12.2020 г. 

дружеството притежава 584 474 бр. собствени акции (0,98% от капитала). 

 

 

Дата: 29.01.2021 г.                                                                          

Гр. София                                                                                                  Цветан Алексиев 

Изпълнителен директор 

„Сирма Груп Холдинг“ АД 


