
Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква "а" и т. 4, буква "а" от 
Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при 
публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран 

пазар  
 
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

От „Интерстандартс“ АД 

За периода 01.01.2022 - 30.06.2022г. - консолидиран 

Съветът на директорите на “ ИНТЕРСТАНДАРТС” АД, гр. София уведомява всички 

настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с 

изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква "а" и т. 4, буква "а" от Наредба 

№ 2 от 09.11.2021 на КФН и представлява Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. 

Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството и предприятията включени в 

консолидацията за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. В интерес на инвеститорите е да се 

запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, 

междинният финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация, преди да 

вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  
КЪМ 30.06.2022 Г. 

                                                     
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството  

 
Към 30.06.2022 г. няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството 
 
 През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за 
„ИНТЕРСТАДРАТС” АД или друго дружество, включено в консолидацията. 
 
1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 

През периода 01.01.2022 - 30.06.2022г. „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД  не е сключило 
следните сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до 
благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или 
печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените 
акции от „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД или друго дружество, включено в консолидацията: 

 
1.3.1  Няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството или друго 

дружество, включено в консолидацията 



1.3.2 Няма възникнало вземане, което е съществено за дружеството или друго 
дружество, включено в консолидацията. 
 
1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие 
 
 През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне 
на договор за съвместно предприятие от „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД. или друго дружество, 
включено в консолидацията  
 
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 
 

През отчетния период одитор на дружеството е Маргарита Георгиева Тошкина – 
диплома 0260. 
 
1.6. 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 
 
 През отчетния период не е било образувано или прекратено 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 
„ИНТЕРСТАНДАРТС” АД или друго дружество, включено в консолидацията.  
 
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество 
 
 През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на 
дялови участия в търговски дружества от „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД или друго дружество, 
включено в консолидацията. 
 
1.8. Друга информация 

 Няма изменение и допълнение в Устава на дружеството или друго дружество, включено в 
консолидацията. 

 Няма решение за преобразуване и структурни промени в дружеството или друго 
дружество, включено в консолидацията. 

 Не е открито производство за ликвидация или друго дружество, включено в 
консолидацията. 

 Няма придобити и предоставени за ползване активи, съгл. чл.114, ал.1, т. 1 от ЗППЦК. 
 Групата отчита положителен финансов резултат. 
 Групата има непокрити загуби. 
 Групата не е претърпяла щети, възлизащи на 3 или повече процента от собствения капитал 

на дружеството публично разкриван. 
 Няма решение на Общото събрание за разпределяне на дивиденти в групата. 
 Няма увеличение или намаление на акционерния капитал в групата. 
 Не са водени преговори за придобиване на дружеството или друго дружество, включено в 

консолидацията. 
 Не са сключвани и изпълнявани договори, които не са във връзка с обичайната дейност на 

дружеството или друго дружество, включено в консолидацията. 
 Не е отправено търговско предложение към управителния орган или друго дружество, 

включено в консолидацията. 
 Не са въведени нови продукти или разработки на пазара в групата. 
 Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности в 

групата. 



 Нямаме продукт, формиращ значителна част от приходите на някое от дружествата в 
групата. 

 Не са закупувани патенти в групата. 
 Не е получаван, временно преустановяване на ползването, не е отнемано разрешение за 

дейност /лиценз/в групата. 
 
 
Дата: 28.08.2022 г. 

 
    За „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД ……………………… 

Александър Тинчев 
                                                      /Изпълнителен директор/ 
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