ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33 Т.6
от НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването
на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
за четвърто тримесечие на 2015 година
А/ Няма промяна в счетоводната политика на дружеството през отчетния
период
Б/ Няма промяна в икономическата група
В/ Няма организационни промени в рамките на емитента
Г/ Становище на СД относно възможностите за реализация на публикувани
прогнози за резултатите от текущата финансова година.
В изготвеният годишен доклад за дейността към 31.12.2014 година са
публикувани прогнози за основни показатели за дейността на дружеството през
2015 година. В настоящата таблица публикуваме отчетни данни към 31.12.2015
година и прогнозни данни за показателите през 2016 година.
Показатели

Мярка

Прогноза за
2015 год.
Количе
ство

х. лв.

Отчет към
31.12.2015 год.
Количес
тво

х. лв.

Прогноза
2016 г.
Количес
тво

х. лв.

1.Изкупено грозде

х. кг

2500

1875

2746

1829

2500

1500

2.Производство на
наливни вина
3.Производство на
вина бутилирани
4.Производство на
спиртни напитки
5.Нетни приходи от
продажби в т.ч.
други приходи
6.Печалба преди
облагане с данъци
7.Печалба след
облагане с данъци

х. лт

1600

1950

1713

2250

1600

1950

х. бут

1200

4700

750

2696

1200

4300

х. бут

120

280

107

262

120

280

х. лв

5100

3994

4850

х. лв

150

-1230

120

х. лв

135

-1230

100

Ръководството на дружеството счита, че в условията на всеобща
икономическа криза е трудно да бъдат направени точни прогнози за производство и
реализация на продукция както в краткосрочен, така и в по-дългосрочен план.

Усилията на ръководството и колектива през 2015 година бяха насочени към
постигане на по-добри производствени резултати, което е видно от таблицата.
Д/ Данни за лицата, които притежават пряко или непряко най-малко 5 на сто
от гласовете в общото събрание към 31.12.2015 година.
”ВИНИ - АС” АД
седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул.”България” № 75
ЕИК 115132126
Притежава 5008250 броя акции които представляват 49,99% от капитала на
“Винзавод” АД.
Регистрация - фирмено дело N 1646/1997 година на Пловдивски окръжен съд,
том 5, стр. 188, парт. N 94, рег.1
-решение N 2925/05.05.1997 г.
-решение N 9078/27.10.1998 г.
-решение N 7479/11.11.1999 г.
-решение № 449/17.01.2002 г.
-решение № 2405/11.04.2002 г.
-решение № 4291/29.05.2007 г.
-пререгистрация в Агенция по вписвания с Булстат 115132126
Органи на управление – Съвет на директорите
1. Петя Атанасова Моллова – ЕГН 6409084517
гр. Пловдив, ул.”Божидар Здравков” № 2
изпълнителен директор
2.Валентина Иванова Каменова – ЕГН 6009274554
гр. Асеновград, ул.”Георги Ангелов” № 7
Председател СД
3.Росен Събев Чаталбашев - ЕГН5705290102
гр.Гоце Делчев, ул.”Илия Батаклиев”N 4
4.Мария Атанасова Бабаева – ЕГН 5611094471
гр. Пловдив ул. “Кап.Райчо” № 62
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и Председателя на СД.
РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ ЕГН 5705290102 - притежава 3620560 броя
акции от Винзавод АД Асеновград които представляват 36,15% от капитала на
дружеството.
Е/ Данни за акциите , притежавани от управителните и контролни органи на
емитента към 31.12.2015 година:
Росен Събев Чаталбашев ЕГН 5705290102 Председател на СД и изпълнителен
директор – притежава 3620560 броя акции от Винзавод АД Асеновград, които
представляват 36,15% от капитала на дружеството.
Петя Атанасова Моллова ЕГН 6409084517 – изпълнителен директор и член на СД
притежава 260 броя акции от „Винзавод“ АД Асеновград, които представляват
0,0026% от капитала на дружеството.
Ж/ Дружеството към 31.12.2015 година няма висящи съдебни, административни
или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер наймалко 10 на сто от собствения капитал.
З/ Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.
Дружеството към 31.12.2015 година има отпуснати следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Здравко Николов Канев – регистриран като
земеделски производител № 56784, Асеновград ул. “Цар Самуил” 42
Размер на заема - 1000000 /Един милион/ лева;
Краен срок на издължаване 31.12.2016 година;
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима сума към 31.12.2015 год.- 507287 лева /Петстотин и седем хиляди
двеста осемдесет и седем лева/
Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11 ЕИК
200369848
Размер на заема - 2800000 /Два милиона и осемстотин хиляди/ лева
Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима сума към 31.12.2015 год. – 2800 хил. лева /Два милиона осемстотин
хиляди / лева;

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/

