
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА 
ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г.  – 30.06.2021г. 
 
 

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ разкрива вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 
№596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към Комисията за финансов надзор, 
Българска фондова борса АД и обществеността чрез системите e-Register и Extri.bg. Публикуваната 
информация може да бъде намерена на адрес на КФН: www.fsc.bg; на електронната медия на БФБ АД: 
www.x3news.com и на сайта на Дружеството: www.advanceterrafund.bg . 
 

 
 

През периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило следната 
вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността: 

 
 

 
На 29.01.2021г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.12.2020г. 
 
На 01.03.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за разкриване на информация 
по чл.148б от ЗППЦК, във връзка с постъпили уведомления по чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК от акционери, 
прехвърлили, съответно придобили право на глас в общото събрание на Дружеството, в резултат на 
което правото им на глас е достигнало, надхвърлило или паднало под 5 на сто или число, кратно на 5 на 
сто, от броя на гласовете в общото събрание на Дружеството. 
 
На 30.03.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило одитиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2020г. 
 
На 27.04.2021г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.03.2021г. 
 
На 28.04.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Покана за свикване на Редовно годишно 
общо събрание на акционерите на 31.05.2021г. 
 
На 13.05.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за разкриване на информация 
по чл.19, параграф 1 от Регламент 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета за извършена на 
10.05.2021г. покупка на акции от капитала на Дружеството от лице с ръководни функции. 
 
На 13.05.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за разкриване на информация 
по чл.19, параграф 1 от Регламент 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета за извършена на 
12.05.2021г. покупка на акции от капитала на Дружеството от лице с ръководни функции. 
 
На 31.05.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за гласуван от проведено на 
31.05.2021г. редовно общо събрание на акционерите, брутен паричен дивидент за 2020 година в размер 
на 0.109 лева на акция. 
 
На 03.06.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Протокол от проведено на 31.05.2021г. 
редовно годишно общо събрание на акционерите. 
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На 15.06.2021г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за условията и реда за 
изплащане на паричен дивидент за 2020г. 
 
 
 
 
 
 
29 юли 2021         
         _____________________ 

Радослав Манолов 
Изпълнителен Директор 
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