Костенец - ХХИ АД
Информация по смисъла на Приложение № 9 от Наредба № 2 на КФН за третото тримесечие на
2020 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.
С оглед на получения отказ от регистрирания одитор Екатерина Славкова за извършване на одит
на финансовите отчети на „Костенец-ХХИ“ АД за 2019 г., поради невъзможност за поемане на този
одиторски ангажимент, Съветът на директорите на дружеството подаде искане до длъжностно лице по
вписванията с цел назначаване служебно на регистриран одитор на основание чл. 249, ал.1 от ТЗ. В
отговор Агенцията по вписванията постанови с Акт за назначаване № 20200720105717 от 21.07.2020 г. за
регистриран одитор на „Костенец-ХХИ“ АД за 2019 г. да бъде назначен Тодор Кръстев Стоянов
(регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори).
Същевременно на проведеното на 29.09.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите за
регистриран одитор на „Костенец-ХХИ“ АД за финансовата 2020 г. бе избран отново Тодор Кръстев
Стоянов.
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.
Няма.
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