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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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 
 

„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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило следната 
вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността: 

 
 

На 19.01.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Покана за свикване на извънредно общо 
събрание на акционерите на 22.02.2022 г. 
 
На 28.01.2022 г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.12.2021 г. 
 
На 23.02.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за липса на кворум на първо 
заседание на извънредно общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ, свикано на 
22.02.2022 г. 
 
На 11.03.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Протокол от проведено на 09.03.2022 г. 
второ заседание на извънредно общо събрание на акционерите. 
 
На 30.03.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило одитиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2021 г. 
 
На 15.04.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Покана за свикване на редовно годишно 
общо събрание на акционерите на 17.05.2022 г. 
 
На 29.04.2022 г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.03.2022 г. 
 
На 17.05.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за гласуван на проведено на 
17.05.2022 г. редовно общо събрание на акционерите, брутен паричен дивидент за 2021 година в размер 
на 0.527 лева на акция. 
 
На 20.05.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Протокол от проведено на 17.05.2022 г. 
редовно годишно общо събрание на акционерите. 
 
На 30.05.2022 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за условията и реда за 
изплащане на паричен дивидент за 2021 г. 
 
На 28.07.2022 г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 30.06.2022 г. 
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На 28.10.2022 г.  „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 30.09.2022 г. 
 
 
 
 
27 януари 2023         
         _____________________ 

Радослав Манолов 
Изпълнителен Директор 
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