ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна компания Галата АД,
Към 31.03.2017 г.,
съгласно чл.33, ал.1, т.7 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването
на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
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
Няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.
Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако
участва в такава група
Няма настъпили промени за периода.
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
Няма настъпили промени за периода.
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 наймалко за следващото тримесечие
Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
общото събрание към края на съответното тримесечие и
промените в
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен
период
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 68 571 234 на брой напълно платени
безналични, обикновени, поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за
акция. Всяка акция е с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и
представлява един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.
Към 31 март 2017 г. списъкът на основните акционери е представен, както следва:
31 март 2017
Брой акции с

31 декември 2016
%

Брой акции с

%

право на глас

РОСИМ ЕООД
С И Р ЕООД
Холдинг Варна АД
ЦКБ АД
УПФ ЦКБ Сила
ЗАД Армеец
Акционери, притежаващи под 5 %

13 714 249
13 714 249
6 794 110
3 477 682
5 646 450
25 224 494
68 571 234

право на глас

20,00
20,00
9,91
5.07
8.23
36.79
100,00

13 714 249
13 714 249
7 334 110
4 792 682
5 186 450
23 829 494
68 571 234

20,00
20,00
10,70
6.99
07,56
34.75
100,00

Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на
емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за
периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно
Няма настъпили промени
Към 31.03.2017 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко
10 на сто от собствения капитал.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми,
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или
негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на
характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на
неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на
поето задължение, условия и срок
Към 31.03.2017г. г. Към 31 март 2017 г. Дружеството е кредитор по три договора за
предоставяне на търговски заеми, както следва:


търговски заем в размер на 190 хил. евро (372 хил. лв.) при годишен лихвен
процент 12 %, дължими лихви към 31 март 2017 г. в размер на 278 хил. лв. и срок
на погасяване - 31 декември 2017 г.;
 търговски заем в размер на 40 хил. лв. при годишен лихвен процент 8 % и срок на
погасяване - 30 юни 2017 г.
 търговски заем в размер на 12 хил. лв. при годишен лихвен процент 8 % и срок на
погасяване - 30 юни 2017 г.

