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Костенец - ХХИ АД 

  www.hhi-bg.eu 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПОВЕСТЕНАТА ОТ „КОСТЕНЕЦ-ХХИ“АД ПЕРИОДИЧНА И 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 

 

 

През четвъртото тримесечие на 2021 година „Костенец-ХХИ“АД не е публикувало 

вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелства 

или събития, настъпили през отчетния период.  

 

Дружеството оповестява вътрешна и друга периодична информация до обществеността 

посредством  информационната медия Infostock.bg на следния електронен адрес, както и на 

корпоративната страница на дружеството, достъпна на електронен адрес http://www.hhi-bg.eu/. 

 

 

 През 2021 година „Костенец-ХХИ“ АД е оповестило следната информация пред КФН, БФБ 

АД и обществеността: 

 

 На 28.10.2021 г.  Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността 

междинен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за третото 

тримесечие на 2021 година. 

 

 

 На 28.07.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността междинен 

финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото шестмесечие на 

2021 година. 

 

 

 На 30.06.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността Протокол 

от проведеното на 30-06-2021 г. (втора дата) редовно Общо събрание на акционерите на 

дружеството. (протокол РГОСА 30.06.2021) 

 

 

 На 17.06.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността 

Констативен протокол от насроченото за 15.06.2021 г. заседание на РГОСА, което поради липса на 

законово изискуемия кворум не бе проведено. В поканата за провеждане на ОСА е предвидена 

втора възможна дата, а именно 30.06.2021 г. (протокол РГОСА 15.06.2021) 

 

 

 На 13.05.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността покана и 

материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дата 15.06.2021 г. (покана 

РГОСА 15.06.2021) 

 

https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=HHI
http://www.hhi-bg.eu/
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa/2021_1/Protokol_RGOSA_30062021.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa/2021_1/Protokol_RGOSA_15062021_bez_kvorum.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa/2021_1/1_Pokana_RGOSA_15062021.pdf
http://www.hhi-bg.eu/bg/invest/osa/2021_1/1_Pokana_RGOSA_15062021.pdf
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 На 27.04.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността 

тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първото тримесечие на 

2021 година. 

 

 

 На 26.03.2021  г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността годишен 

одитиран финансов отчет за 2020 година.  

 

 

 На 27.01.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ АД и обществеността 

тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 

2020 година. 

 

 

 

27 януари 2022 г.     Изпълнителен директор: 

 

 

 

 

 …………………….. 

Иван Апостолов - физически представител 

на “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД 
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