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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент ЕС № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба за
обстоятелствата, настъпили през периода
01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.
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Доверие - Обединен Холдинг АД

разкрива вътрешна информация относно

дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и
обществеността чрез системите Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ. Публикуваната информация
може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.x3news.com., както и на интернет
страницата на дружеството : www.doverie.bg
За периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г. Доверие - Обединен Холдинг АД

е

публикувал следната вътрешна информация:
30 януари 2017 г.
Представен междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.

08 февруари 2017 г.
Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014
Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от
Телсо АД за залог на 713 677 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД.
Дата на залога 06.02.2017 г. Място на регистрация – Централен депозитар АД.
15 февруари 2017 г.
Вписано увеличение на капитала на МБАЛ Доверие АД
На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че
на 10.02.2017 г. е вписано увеличението на капитала на „МБАЛ Доверие“ АД, ЕИК
131372487 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията под № 20170210175014. В увеличението участва „Индустриален Холдинг
Доверие“ АД с непарична вноска с предмет – право на собственост върху земя и сгради,
собственост на дружеството. Двете дружества са дъщерни на „Доверие Обединен
Холдинг“ АД. Сделката е одобрена от Управителният съвет на дружеството майка в
съответствие с чл.114, ал. 3 от ЗППЦК.
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28 февруари 2017 г.
Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.
30 март 2017 г.
Представен Годишен финансов отчет за 2016 г.

Николина Попова
Директор за връзки с инвеститорите
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