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Информация по чл. 82б от ЗППЦК 

от „Агро Финанс” АДСИЦ 

за периода 01.04.2008 – 31.03.2009г. 

  
 

1. Месечен информационен бюлетин – Април 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 
представен на КФН с вх. № 10-05-5334/16.04.2008г., БФБ с вх. № 
6649/16.04.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
2. Годишен информационен бюлетин – 2007г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-5335/16.04.2008г., БФБ с вх. № 
6650/16.04.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
3. Уведомление за внесено допълнение към потвърден с решение № 1572-

Е/28.11.2008г. от КФН Проспект за първично публично предлагане на акции от 
третото увеличение на капитала на дружеството и очакваната дата на 
обнародване в Държавен вестник на съобщението за началото на първичното 
публично предлагане: уведомлението е подадено в КФН с вх. № 10-05-
5492/21.04.2008г., в БФБ с вх. № 6795/21.04.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
4. Обнародване на 25.04.2008г. в Държавен вестник на съобщението за началото на 

първичното публично предлагане. 
 
5. Информация по чл. 82б от ЗППЦК от Агро Финанс АДСИЦ за периода 

01.04.2007г. – 31.03.2008г., представена на КФН с вх. № РГ-05-00/10 на 
25.04.2008г., на БФБ с вх. № 7228/25.04.2008г., на www.investor.bg/bull 

 
6. Отчет за първо тримесечие на 2008г., представен на КФН с вх. № 10-05-

6073/29.04.2008г., БФБ с вх. № 7397/29.04.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
7. Представяне на подлежаща на обявяване покана за свикване на ОСА и 

материалите за ОСА, подадени в КФН с вх. № 10-05-6576/13.05.2008г., в БФБ с 
вх. № 8141/13.05.2008г., в Централен депозитар АД с вх. № 02-
2008/3662/13.5.2008г., обявена в Търговския регистър на 23.05.2008г., 
публикувана във вестник „Пари” 

 
8. Публикация на покана за свикване на ОСА: уведомление до КФН с вх. № 10-05-

7030/26.05.2008г. Поканата е публикувана във вестник „Пари”на 19.05.2008г. и е 
обявена в Търговския регистър на 23.05.2008г., както и на интернет-страницата 
на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
9. Представяне на коригирано Допълнение към Проспект за първично публично 

предлагане на акции на „Агро Финанс” АДСИЦ на КФН с вх. № Р-05-
46/21.05.2008г., на БФБ с вх. № 8559/21.05.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg. Проспекта за 
първично публично предлагане на 16 137 954 бр. нови акции на дружеството е 
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одобрен от КФН с Решение № 1572-Е/28.11.2007г., а допълнението към 
проспекта е одобрено от КФН с решение №524-ДСИЦ/15.05.2008г. 

 
10. Уведомление по чл. 14, ал. 1, т.18 от Наредба № 15/05.05.2004г. на КФН за 

воденето и съхранението на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване 
обстоятелства, за смяна на Изпълнителния директор на дружеството. 
Обявлението за вписаната промяна е обявено на 23.05.2008 г. в Търговския 
регистър. 

 
11. Месечен информационен бюлетин – Юни 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-7789/17.06.2008г., БФБ с вх. № 
9812/17.06.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
12. Месечен информационен бюлетин – Юли 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-8458/14.07.2008г., БФБ с вх. № 
10834/14.07.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
13. Вписване на промяна в капитала на дружеството – уведомление до КФН с вх. № 

10-05-8793/23.07.2008 за излязлото вписване в Търговския регистър на 
22.07.2008г., до БФБ с вх. № 11232/23.07.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
14. Отчет за второ тримесечие на 2008г., представен на КФН с вх. № 10-05-

9206/30.07.2008г., БФБ с вх. № 11741/30.07.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
15. Вписване в Търговския регистър на промяна в Съвета на директорите и в устава 

на Агро Финанс АДСИЦ: уведомлението е подадено на КФН с вх. № 10-05-
9579/12.08.2008г., на БФБ с вх. № 12381/13.08.2008, на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
16. Месечен информационен бюлетин – Август 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-9656/18.08.2008г., БФБ с вх. № 
12486/18.08.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
17. Решение № 1082-ДСИЦ от 18.08.2008г. на КФН за одобрение за замяна на „Ти 

Би Ай Консултинг” ЕООД с „Профинет” ЕООД като обслужващо дружество по 
смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ, представено на www.investor.bg/bull и на интернет-
страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
18. Месечен информационен бюлетин – Септември 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-10161/26.09.2008г., БФБ с вх. № 
13660/26.09.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
19. Месечен информационен бюлетин – Октомври 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-10820/30.10.2008г., БФБ с вх. № 
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15015/30.10.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg;  

 
20. Отчет за трето тримесечие на 2008г., представен на КФН с вх. № 10-05-

10840/30.10.2008г., БФБ с вх. № 15016/30.10.2008г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
21. Месечен информационен бюлетин – Ноември 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-11143/10.11.2008г., БФБ с вх. № 
15545/10.11.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
22. Месечен информационен бюлетин – Декември 2008г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-11771/12.12.2008г., БФБ с вх. № 
16549/12.12.2008г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
23. Месечен информационен бюлетин – Януари 2009г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-234/22.01.2009г., БФБ с вх. № 
539/22.01.2009г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
24. Отчет за четвърто тримесечие на 2008г., представен на КФН с вх. № 10-05-

619/30.01.2009г., БФБ с вх. № 1076/30.01.2009г., на www.investor.bg/bull и на 
интернет-страницата на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
25. Месечен информационен бюлетин – Февруари 2009г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-941/16.02.2009г., БФБ с вх. № 
1670/16.02.2009г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
26. Отчет за второ шестмесечие на 2008г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК като емитент 

на облигации, представен на КФН с вх. № 10-05-991/23.02.2009г., на БФБ с вх. 
№ 1826/23.02.2009г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
27. Месечен информационен бюлетин – Март 2009г. на Агро Финанс АДСИЦ: 

представен на КФН с вх. № 10-05-1239/12.03.2009г., БФБ с вх. № 
2322/12.03.2009г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата на Агро 
Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
28. Годишен отчет за 2008г., представен на КФН с вх. № 10-05-1429/26.03.2009г., 

БФБ с вх. № 2644/26.03.2009г., на www.investor.bg/bull и на интернет-страницата 
на Агро Финанс АДСИЦ www.agrofinance.bg; 

 
 
 
            
         Десислава Йорданова 
         Изпълнителен директор 
 


