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ИНФОРМАЦИЯ 

приложение 4 

съгласно  към чл. 12, ал.1 т.1 от Наредба №2 / 09.11.2022г.  

относно обстоятелства настъпили през четвърто тримесечие на 

2022г. 

 

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на  чл.12, ал.1 от 

Наредба 2 редакция от 09.11.2022г. за проспектите при публично предлагане и допускане 

до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от 

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от 

междинен финансов отчет за периода приключващ на 31 декември2022г. 

 

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;  

Няма извършена промяна в счетоводната политика 

 

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството на емитента, ако участва в такава група;  

Дружеството не е част от група, като в тази връзка няма промени които биха се 

отразили на дейността му. 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 

дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;  

До момента на изготвяне на информацията, няма извършени промени в 

организационната структура на дружеството. 
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4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и  

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-

малко до края на текущата финансова година; 

През отчетния период няма приемано решение на СД на ВФ Алтърнатив АД 

реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година. 

 

5. Към 31 декември 2022г. акционери с над 5% от капитала на ВФ 

Алтърнатив АД са: 

Акционери, притежаващи акции над 5%  Брой акции % от капитала/ 

емисията 

SON TRUONG NGUYEN 34 06.80% 

HUNG THE NGUYEN 85 17.00% 

QUE VAN VU 40 08.00% 

HANH THI NGUYEN 40 08.00% 

TAM THI THAN 40 08.00% 

HUYNH THI HUONG GIANG 60 12.00% 

NAM NGOC HOAI NGUYEN 40 8.00% 

BINH THI THANH PHUNG 80 16.00% 

MINH ANH HOANG 40 8.00% 

ЗД  ЕВРОИНС ЖИВОТ 40 8.00% 

 

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за 

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с 

производството. 

 Няма. 

7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  

Няма. 

 

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 

Няма. 

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 Общото събрание на акционерите, след проведена от Одитния комитет 

на дружеството процедура за подбор и дадена Препоръка за избор на 
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регистриран одитор, избира одиторско предприятие  “Оптима одит 2016” ООД 

с регистрационен номер NQ 180 и водещ одитор Емилия Георгиева Миланова 

- Цончева с регистрационен номер NQ 189, да извърши проверка и заверка на 

финансовия отчет на ВФ Алтърнатив АД за 2022 г.. 

10. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо 

се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-

малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

Няма. 

11. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 

дружества от емитента или негово дъщерно дружество. 

 Няма. 

12. За емитенти - 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 

предлагани ценни книжа. 

Няма. 

 

  

 

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 

значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат 

или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в 

индивидуалния отчет за четвърто тримесечие на 2022 година. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Изпълнителен директор:.......................................... 

               Стефан Павлов 

 

Съставител на финансовите отчети ............................................... 

                

Адвайзър.БГ ЕООД  

 

Иво Сеизов  

         

Миряна Дончева  
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