ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33а1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г. ЗА
“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД
на индивидуална основа

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През отчетното тримесечие 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 отчетното тримесечие няма открито производство по
несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество .
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
През четвъртото тримесечие са придобити текущи финансови активи
(акции на български публични компании) на обща стойност около 10 млн.лв.
Общият размер на активите в края на годината възлиза на 34 913 хил.лв., в т.ч.
текущите са в размер на 29 478 хил.лв. Реализираните приходи от операции с
финансови инструменти към 31.12.2018г. са в размер на 1 770 хил.лв.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие.
Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други
физически и/или юридически лица.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
През отчетното тримесечие няма промяна на одиторите на дружеството.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,
отнасяше се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска
най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
Няма дела, заведени от дружеството и/или срещу него.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
През отчетното тримесечие не е извършвана покупка или продажба и не е
учредяван залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово
дъщерно дружество.
8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да
бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да
придобият, да продадат или да продължат да притежават публично
предлагани ценни книжа.

На 08.10.2018г. е извършено второто лихвено плащане по облигационата
емисия в размер на 588 356,54 лв. Плащането е извършено чрез “Централен
депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на
облигационерите към 05.10.2018г.
28.01.2019 г.
Гр. София

За “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД:
Величка Сахакян - Изп. директор

