Костенец - ХХИ АД
Информация по смисъла на Приложение № 9 от Наредба № 2 на КФН за четвъртото тримесечие на
2016 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма.
2. Открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички
съществени етапи, свързани с производството.
Няма.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки
Няма.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма.
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.
Няма.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или
негово дъщерно дружество.
Няма.
8. Други обстоятелства,които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите
при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично
предлагани ценни книжа.
С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД в
Търговския регистър, и по партидата на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, е вписано прехвърляне на
търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, съгласно сключен договор за продажба на търговско предприятие между
продавача: „Българска индустриална и търговска корпорация“АД, „К Кепитъл“АД, „Г и М
Консулт“АД и „Сафин“ АД и купувача, в лицето на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД за прехвърляне на
цялото търговско предприятие на Костенец-ХХИ АД, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения.
През четвъртото тримесечие на 2016 година „Костенец-ХХИ” АД не е осъществявало
производствена и търговска дейност.
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