
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

Съгл.чл.33, ал.1, т.7 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  

на 

ХАОС ИНВЕСТ ЕАД 

за първо шестмесечие на 2017 г. 

 

1.  Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през 

предходната година. Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя 

финансовите си отчети в съответствие с всички Международни стандарти за финансово 

отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни 

стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). За текущата 

финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и 

разяснения, които са уместни за неговата дейност. 

2. Няма настъпили промени в групатата предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството, към която принадлежи Хаос Инвест ЕАД. 

3. През първо шестмесечие на 2017 г. не са извършвани организационни промени в 

Хаос Инвест ЕАД като преобразуване, продажба на дружества от групата, към която 

принадлежи, не са правени апортни вноски от дружеството, не е давано под наем  

имущество,  не е преустановявана дейността. 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко 

до края на текущата финансова година: Хаос Инвест ЕАД не е публикувало прогнози за 

резултатите от текущата финансова година. 

5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал. 

Ако общата стойност на задълженията или вземанията надхвърля 10 на сто от собствения 

му капита, се предоставя информация за всяко производство поотделно:  

Търговско дело № 60132/2016г на Хаос Инвест ЕАД срещу Енерго Про Мрежи пред 

ВКС, делото е обявено за решаване. Материалният интерес на Хаос Инвест ЕАД до 

момента, без пълния размер на законовата лихва, е сума в размер на 4 688 356,30 лв. и 257 

782,31 лв. разноски за двете досегашни инстанци. 

6. Информация за отпуснати заеми, предоставяне на гаранции или поемане на 

задължения 

Хаос Инвест ЕАД има сключен дългосрочен договор за предоставяне на заемни 

средства на свързано лице – собственик. Договорът е сключен в евро и е за сума в размер 

до 1 956 хил.лв., при пазарни лихвени нива с краен срок за погасяване през м.август 2021 г. 



Към 30.06.2017 г. вземанията на дружеството по този договор са както следва: главница в 

размер на 1 741 хил.лв. и лихва – 29 хил.лв. 

Дружеството е получател по договор за банков заем в евро с Хипо Ное Груп Банк АГ 

при фиксирана лихва в рамките на пазарните нива и падеж на 31.12.2024 г. Плащането се 

осъществява в края на всяко тримесечие съгласно погасителен план. За обезпечаване на 

всички вземания на банката, в нейна полза са учредени следните обезпечения: залог от 

първи ред върху сметките на Дружеството; Залог от първи ред върху всички ползи, права и 

вземания на Дружеството по Проектните документи; Залог от първи ред върху 

предприятието на кредитополучателя, съдържащ особен залог върху активите на 

кредитополучателя, включително недвижими вещи, инвентар и вятърната 

електроцентрала 16 MW. Към 30.06.2017 г. непогасените задължения на Хаос Инвест ЕАД 

по този договор са както следва: дългосрочна главница в размер на 14 955 хил.лв. и 

краткосрочна такава в размер на 1 730 хил.лв. 

 

 

24.07.2017 г.     Представляващи:          ПП* 

гр. София                                                            /Димитър Димитров/ 

                                                                       

                ПП* 

             /Меглена Русенова/ 

 

* Документите са подписани с електронен подпис и подадени в КФН        

 




