ИНФОРМАЦИЯ съгласно Приложение 9 по смисъла на чл.33а, т.3 от НПППДТРПЦКРИ
във връзка с чл.100о, ал.4 т.3 от ЗППЦК към 31.03.2017г. за „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“АД

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗППЦК няма лица, упражняващи
контрол върху дружеството. В този смисъл няма и промяна на такива лица.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество:
Не е на лице каквото и да е открито производство по несъстоятелност на дружеството
през отчетното тримесечие.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:
Не са налице съществени сделки по смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
които да са възникнали през отчетното тримесечие.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие:
Няма налице каквото и да е обстоятелство по сключване, прекратяване и разваляне на
договори за съвместно предприятие през отчетното тримесечие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:
Няма възникнало обстоятелство през отчетното тримесечие, свързана с промяна на
одиторите на дружеството.
6. 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:
Няма възникнали през отчетното тримесечие обстоятелство с образуване или
прекратяване на каквото и да е арбитражно дело.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества
от емитента или негово дъщерно дружество;
Няма възникнали обстоятелства по отношение покупка, продажба или учреден залог на
дялови участия в търговски дружества от емитента през отчетното тримесечие.
8. 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 предлаганите ценни книжа
на емитента:
По-долу ще споменем само няколко основни параметъра, които са от значение за
вземане на решение във връзка покупка, продажба или притежаване на акции от

капитала на „Зенит Агрохолдинг“АД. Тези показатели са общоприети при оценка за
инвестиране в публично дружество:
Брой акции от капитала, търгувани на БФБ: 248 364 броя (целият капитал)
Цена на 1 акция на БФБ към 31.12.2016г. – оферти „купува“ 1,00лв./бр. и оферта
„продава“ 14,38лв./бр.
Брой сделки за тримесечието: няма налични за тримесечието.
Дивидент на акция за последните 5 години:
За 2011г.: - брутен дивидент в размер на 1,00лв./ 1 бр акция
За 2012г.: - брутен дивидент в размер на 0,60лв./ 1 бр. акция
За 2013г.: - няма дивидент
За 2014г.: - брутен дивидент в размер на 0,40лв./ 1 бр. акция
За 2015г.: - брутен дивидент в размер на 0,50 лв./1 бр. акция
Нетна стойност на активите към 31.03.2017г.: 1,90лв./ 1 бр.акция
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