
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 

   
 

СПИСЪК 
на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване относно 

МЕБЕЛСИСТЕМ АД 
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 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 съвета на директорите, няма информация 

за промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството както и са налице 
следните обстоятелства или събития: 
- няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до 
обявяване на дружеството в несъстоятелност; 

- няма сключване или изпълнение на съществени сделки  с изключение на: 
 предварителен договор за продажба на недвижим имот от 29.04.2022 г. за 

108 хил.лв. и предварителен договор за продажба на недвижим имот 
(допълнение към първия) от 28.09.2022 г. за 36 000 лв., общо за 144 хил.лв.; 

 договор за краткосрочен заем от нефинансова институция в размер на 42 
хил. лв.;  

- няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие; 

- с решение на ОСА на дружеството от 16.09.2021 г. е избран нов одитор на 
дружеството – Теодора Понева с регистрационен номер №0840, която сменя на 
ротационен принцип предходния одитор ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД с 
регистрационен №0125. По предложение на одитния комитет и с решение на ОСА 
от 26.06.2022 г. същата е избрана за одитор на дружеството и за 2022 г.; 

- няма 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; 

- няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 
дружества от емитента или негово дъщерно дружество; 

- няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски 
дружества; 

- няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството; 
- няма решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на 

преобразуването; 
- няма структурни промени в дружеството; 
- няма откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, 

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

стойност; 
- няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за 

публичните дружества. 
 
 
                                                                           Изпълнителен директор: 
                                                                                                                  (Бисер Унтов) 
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