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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА „СВИЛОЗА” АД  

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г., 
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.33, АЛ.1, Т.7 ОТ  

НАРЕДБА № 2 НА КФН  

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 първото тримесечие на 2017 г. не е настъпила промяна в 
счетоводната политика на „СВИЛОЗА” АД и дружествата от групата.  

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на 
емитента, ако участва в такава група 

 
За периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. не е настъпила промяна в 

икономическата група на емитента.  

Към 31.03.2017 г. икономическата група на СВИЛОЗА АД е, както следва: 

 „Свилоцел" ЕАД -  „Свилоза" АД участва 100 % в капитала му чрез апортна 
вноска.  

 „Биоресурс” Свищов ЕООД – търговско дружество, регистрирано в 
Република България с основна дейност залесяване, отглеждане на млади горски 
насаждения, рекултивация на терени, дърводобив и дървопреработка.  

 Северна Дърводобивна Компания АД  – „Свилоза" АД притежава  65.9 % 
от капитала му 

 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките 

на емитента и групата, като преобразуване, продажба на дружества от 
икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на 
имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

 
През първото тримесечие на 2017 г. не са извършвани организационни 

промени в рамките на „СВИЛОЗА” АД и дружествата от групата,  като 
преобразуване и не са извършвани апортни вноски от дружеството.  

Към 31.03.2017 г. СВИЛОЗА АД има отдадени под наем свои активи.  
Дружествата от икономическата група на СВИЛОЗА АД не са отдавали под 

наем свои активи към 31.03.2017 г.  
 
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 
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постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото 
тримесечие 

 
„СВИЛОЗА” АД и дружествата от групата не са публикували прогнози за 

резултатите от текущата финансова година, включително и за текущото 
тримесечие. 

5. 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 
 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете  
в ОСА на „СВИЛОЗА” АД към 31.03.2017 г. 

Таблица 1 

 
 

 
За периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. не е настъпила промяна в броя на 

акциите, притежавани от акционери с най-малко 5 на сто от гласовете на ОСА на 
„СВИЛОЗА”  АД.   
 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни 
органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и 
промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен 
период за всяко лице поотделно 
 

Към 31.03.2017 г. следните членове на Съвета на директорите на 
„СВИЛОЗА”  АД притежават акции от капитала на дружеството: 

 
Таблица 2  

Име Брой акции 

„СВИЛОЗА” 2000 АД 503 074 

 
Промяна в броя на притежаваните акции за периода  

                                               01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. 
 

Наименование на акционер Брой притежавани акции  Процент от капитала 

А.Р.У.С Холдинг АД 25 615 674 80.67 % 

KBD SA 4 000 000 12.6 % 

Други физически и юридически лица 2 139 270 6.73  




