
ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Росен Събев Чаталбашев ЕГН 5705290102 в качеството си на 

председател на Съвета на директорите на “Винзавод” АД гр.Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

             1. Комплектът финансови отчети към 30.06.2008 година, съставени съгласно 

приложимите  счетоводни  стандарти,  отразяват  вярно  и  честно  информацията  за 

активите  и  пасивите,  финансовото  състояние  и  печалбата  на  “Винзавод”  АД 

Асеновград. 

             2.  Междинният доклад за второ тримесечие на 2008 година съдържа достоверен 

преглед на информацията за дружеството за отчетния период.

Дата:    18.07.2008              Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Йордан Стефанов Стефанов ЕГН 3909124546 в качеството си 

на член на Съвета на директорите на “Винзавод” АД гр.Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

             1. Комплектът финансови отчети към 30.06.2008 година, съставени съгласно 

приложимите  счетоводни  стандарти,  отразяват  вярно  и  честно  информацията  за 

активите  и  пасивите,  финансовото  състояние  и  печалбата  на  “Винзавод”  АД 

Асеновград. 

             2.  Междинният доклад за второ тримесечие на 2008 година съдържа достоверен 

преглед на информацията за дружеството за отчетния период.

Дата:    18.07.2008              Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Михаил Иванов Михайлов ЕГН 7004154727 в качеството си на 

член на Съвета на директорите на “Винзавод” АД гр.Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

             1. Комплектът финансови отчети към 30.06.2008 година, съставени съгласно 

приложимите  счетоводни  стандарти,  отразяват  вярно  и  честно  информацията  за 

активите  и  пасивите,  финансовото  състояние  и  печалбата  на  “Винзавод”  АД 

Асеновград. 

             2.  Междинният доклад за второ тримесечие на 2008 година съдържа достоверен 

преглед на информацията за дружеството за отчетния период.

Дата:  25.07.2008              Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаната Петя Атанасова Моллова ЕГН 6409084517 в качеството си на 

член на Съвета на директорите на “Винзавод” АД гр.Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

             1. Комплектът финансови отчети към 30.06.2008 година, съставени съгласно 

приложимите  счетоводни  стандарти,  отразяват  вярно  и  честно  информацията  за 

активите  и  пасивите,  финансовото  състояние  и  печалбата  на  “Винзавод”  АД 

Асеновград. 

             2. Междинният доклад за второ тримесечие на 2008 година съдържа достоверен 

преглед на информацията за дружеството за отчетния период.

Дата:    18.07.2008              Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Стоян Илиев Александров ЕГН 4906142867 в качеството си на 

управител на “Александров и сие” ЕООД София - член на съвета на директорите на 

 “Винзавод” АД гр.Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

             1. Комплектът финансови отчети към 30.06.2008 година, съставени съгласно 

приложимите  счетоводни  стандарти,  отразяват  вярно  и  честно  информацията  за 

активите  и  пасивите,  финансовото  състояние  и  печалбата  на  “Винзавод”  АД 

Асеновград. 

             2.  Междинният доклад за второ тримесечие на 2008 година съдържа достоверен 

преглед на информацията за дружеството за отчетния период.

Дата:    18.07.2008              Декларатор:


