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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

към междинен финансов отчет на Костенец-ХХИ АД за първото тримесечие на 2010 г., съгласно
изискванията на чл.ЗЗ, ал. 1, т.6 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация о-
публични дружества и други емитемти на ценни книжа

а. През отчетния период - първото тримесечие на 2010г. не са настъпили промените
счетоводната политика на Дружеството.

б. За периода няма промени в икономическата група на Дружеството.
в. През отчетния период- първото тримесечие на 2010г. не са извършвани организацио

промени в рамките на Дружеството, като преобразуване, продажба на дружества
икономическата група, апортни вноски от Дружеството, даване под наем на имущество.

В рамките на тримесечието Дружеството е преустановило основна производствена дейн
за периода оч 13.03 до 23.04.2010г. Осъществени са дългосрочни инвестиции на стойност 262
хил.лв.

г. Управителният орган на Дружеството не е публикувал прогнозни резултати за текуп— :~
финансова година, в частност за отчетния период на първото тримесечие на 20 Юг., как т и
прогнозни такива за второто тримесечие на 2010г.

д. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко пад 5% от гласовете в ОСА к-™~
31.03.20 Юг.

Марица 97 АД

АКК А к т и в АД
Тежка механизация АД
Къмпани Билд Комерс ООД
ХАД АКБ Корпорация

Брой акции

80510
68000
34000
17000
12087

Процент от капитала

34,07
28,78
14,39

7,19
5,12

За периода от края на предходния тримесечен период до 31.03.20 Юг. не се настьгп
промени в лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
събрание на акционерите на Дружеството.

е. Към края на отчетното тримесечие членовете на управителния орган на Дружествотстпг
притежават пряко акционерно участие в капитала на Костенец-ХХИ АД, както и не са търгувалтгс
акции на Дружеството за периода от 01.01.201 Ог. до 31.03.201 Ог..

ж. Към 31.03.2010г. срещу ''Костенец-ХХИ" АД има заведени съдебни искове в разг
на 306 хиляди лева, което като обща стойност не надхвърля 10% от собствения капитал на
дружеството към същата дата или съответно 832 хил.лв.



з. През отчетния период на първото тримесечие. Дружеството не е отпускало
предоставяло гаранции или поемало задължения общо към едно лице или негово лъшсрпп
дружество, в това число и на свързани лица.

Изпълнителен директо


