
                                                                                 Приложение No 9 към чл.28, ал.2  
                                                                                  от Наредба №2 
 

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа  
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД 

за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 
 

През отчетния период МЕБЕЛСИСТЕМ АД няма промени в капитала си, който 
възлиза на 57 811 лв., разпределени в 57 811 броя акции, всяка на стойност от по 1 лв. 

 
Дружеството притежава едностепенна система за управление. 
През отчетния период няма промяна в борда на директорите, както и не са 

налице следните обстоятелства или събития: 
- изменения и/или допълнения в устава на дружеството; 
- решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; 
- структурни промени в дружеството; 
- откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с 

производството; 
- откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички 

съществени етапи, свързани с производството; 
- придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма 

стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК; 
- решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие; 
- решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните 

дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор; 

- непредвидими обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които 
дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните 
активи на дружеството; 

- решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента; 
- образуване или прекратяване на съдебни или арбитражни дела с цена на иска 

равна или повече от 10% от нетните активи на дружеството. 
 

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. 

Към 31.03.2014 г., съгласно междинния финансов отчет за съответния период 
МЕБЕЛСИСТЕМ АД реализира счетоводен финансов резултат – загуба в размер на 25 
хил.лв. 

Няма решения на общото събрание за определяне на вид и размер на 
дивидент. 

През отчетния период не са възникнали нови задължения, които имат 
съществено значение за дружеството с изключение на заем от Христо Унтов в размер 
на 62 хил.лв. за финансиране на временен недостиг на оборотни средства. 

Не са въведени в производство нови продукти и разработки, както и не са 
сключвани договори за нови големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните 
приходи на дружеството за последните три години). 

 
 
 
 
                                                                                                         Изп. директор:      /п/ 
                                                                                                                              (Бисер Унтов) 


