
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
по чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 

за МЕБЕЛСИСТЕМ АД, 
за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 

 
През периода не са извършвани промени в счетоводната политика на МЕБЕЛСИСТЕМ 

АД както и организационни промени в рамките на дружеството. 
Финансовия резултат на дружеството към края на периода е загуба в размер на 25 

хил.лв. при непроменени други условия, очакванията са за неговото запазване като темпове до 
края на годината. 

 
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 

общото събрание: 
- ЕТ ЗЛАТНА ЯБЪЛКА – ХРИСТО УНТОВ  – 43.43% (25 000 акции); 
- Министерство на икономиката   – 17.74% (10 209 акции); 
- Васил Стоилов Михайлов    – 13.97% (8 044 акции); 
- Бисер Христов Унтов    – 6.16% (3 546 акции); 
- ЛИДИНКОМ ЕСТАБИЛИШМЕНТ  – 5.72% (3 289 акции); 
- Други индивидуални акционери   – 12.98% (7 473 акции). 
 

Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи: 
- Христо Богданов Унтов – председател на Съвета на директорите, чрез ЕТ ЗЛАТНА ЯБЪЛКА 

– ХРИСТО УНТОВ – 43.43% (25 000 акции); 
- Бисер Христов Унтов – изпълнителен директор – 6.16% (3 546 акции). 

 
Други: 

- няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал; 

- не са отпускани или получавани други заеми, не са предоставяни гаранции или поемани на 
задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, с изключение на заем в 
размер на 62 хил.лв., получен от Христо Унтов за финансиране на временен недостиг на 
средства за текущата дейност; 

- по искане на Съвета на директорите, с акт за назначаване от Агенцията по вписванията 
№201140311125324 от 12.03.2014 г., за одитор на дружеството е определена Маргарита 
Тошкина – регистриран одитор към ИДЕС. Последното е наложено поради факта, че 
избрания от ОСА одитор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. Иван Кънев прекратява 
дейността си като дипломиран експерт-счетоводител поради пенсиониране. Това 
обстоятелство води и до по-късната проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2013 г. – 
17.04.2014 г. както и до по-късното му представяне пред заинтересованите лица и пред 
КФН. 

 
 
 
                                                                                                    Изпълнителен директор:      /п/ 
                                                                                                                                           (Бисер Унтов) 


