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1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния 
период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се 
отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента - 
През отчетния период няма промени в счетоводната политика на 
Дружеството. 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на 
емитента - През отчетния период няма настъпили промени в 
икономическата група на емитента. 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 
емитента. като преобразуване, продажба на дружества от 
икономическата група, апоргни вноски от дружеството, даване под 
наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност - През периода не са извършвани организационни промени в 
дружеството. 

4. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано 
публикувани прогнози за тези резултати - през отчетния период 
финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е 
загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с 
производството и предприемането на защитни аити-кризисни мерки. 
Въпреки че продължава неблагоприятната пазарна конюнктура и 
враждебната административно-правна среда, дружеството успя а 
осигури средства за закупуване на суровина и нейната преработка и в 



момента за първи път от много години разполага с макар и 
минимални количества собствена продукция, предназначена за износ. 

 
5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и 

непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края 
на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата 
гласове за периода от края на предходния тримесечен период- 

Андрей Иванов Тенев - притежава 5 005 359 броя акции, 
представляващи -91,31 % от капитала на дружеството; 

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове за 
периода от края на предходния тримесечен период. 

6. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете 
на 
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия 
ръководен 
състав акции на емитента. включително акциите, притежавани от 
всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас. 
както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни 
книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени 
опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена. ако има 
такава, и срок на опциите: 

Андрей Иванов Тенев - притежава 5 005 359 броя акции, 
представляващи -91.31 % от капитала на дружеството: 

„ИКО па БГ" НООД - притежава 3 303 броя акции, представляващи - 
0.06 % от капитала на дружеството; 

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове през 
отчетния период. 

Емитентьт не е предоставил на членовете на съвета на директорите 
опции върху ценни книжа. 

7.  Информация за висящи съдебни, административни или 
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на 
емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал – 
“Наш Дом - България" АД - Холдинг няма висящи съдебни, 
административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания на дружеството в посочения по тази 
точка размер.  

8. Информация относно сключените от емитента. от негово дъщерно 
дружество или дружество - майка, в качеството им на 
заемодатели, договори за заем. включително предоставяне на 




