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„ГРЕЙТ ЛЪК” АД GREAT LUCK AD 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ADDITIONAL INFORMATION 

по 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  

Under art. 33, para. 1, item 7 of Ordinance 
No. 2 from 17.09.2003 for prospectuses 
upon public offering and admission to 

trading on a regulated market of securities 
and for disclosure of information  

за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. For the period 01.01.2021 - 30.06.2021 

  

I. За емитента I. For the issuer 

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 

1. Information for the changes in the 
accountant policy during the 
reporting period, reasons for them 
and how do they reflect the 
financial result and own capital of 
the issuer 

Дружеството води своето 
счетоводно отчитане в съответствие с 
изискванията на Международните 
счетоводни стандарти от учредяването си 
до момента на съставяне на този 
документ. 

The Company keeps its accountancy 
reporting in compliance with the 
requirements of the International 
accountancy standards  

2. Информация за настъпили 
промени в групата предприятия 
по смисъла на Закона за 
счетоводството на емитента, ако 
участва в такава група 

2. Information about occurred changes 
in the group of undertakings within 
the meaning of the Accountancy Act 
of the issuer if it participates in such 
a group 

Дружеството не е част от 
икономическа група и поради тази 
причина не представя информация по 
тази точка. 

The Company is not a part of 
economic group and therefore does not 
present information under this point. 

3. Информация за резултатите от 
организационни промени в 
рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на 
дружества от група предприятия 
по смисъла на Закона за 
счетоводството, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на 
имущество, дългосрочни 

3. Information about the results from 
organizational changes within the 
issuer such as reorganization, sale of 
companies of the group of 
undertakings within the meaning of 
the Accountancy Act, in-kind 
contributions by the company, 
renting of property, long-term 
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инвестиции, преустановяване на 
дейност 

investments, cessation of activity 

Дружеството не е извършвало 
организационни промени като 
преобразуване, продажба на дружества 
от икономическата група, апортни вноски 
от дружеството, дългосрочни инвестиции 
или преустановяване на дейност.  

The Company did not carry out 
organizational changes such as 
reorganization, sale of companies from the 
economic group, in-kind contributions from 
the company, long-term investments or 
cessation of activity. 

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 

4. Opinion of the Management 
Authority on the feasibility of 
making published forecasts of the 
results of the current financial year, 
taking into account the results of the 
current half of the year as well as 
information on the factors and 
circumstances that will influence the 
achievement of the forecast results 
at least until the end of the Current 
financial year 

Дружеството не е публикувало 
прогнози за възможните резултати от 
дейността през текущата финансова 
година. 

The Company did not publish any 
prognosis for the possible results of the 
activity in the current financial year. 

5. Данни за лицата, притежаващи 
пряко и/или непряко най-малко 5 
(пет) на сто от гласовете в общото 
събрание към края на 
шестмесечието, и промените в 
притежаваните от лицата гласове 
за периода от началото на 
текущата финансова година до 
края на отчетния период 

5. Data on the persons holding directly 
and/or indirectly at least 5 (five) per 
cent of the votes in the general 
meeting at the end of the respective 
half of the year and changes in the 
votes held by the persons for the 
period from the beginning of the 
current financial year to the end of 
the reporting period 

Акционери в Дружеството са Чао 
Уанг, притежаващ 49 500 бр. акции, 
представляващи 99 % от капитала на 
„Грейт Лък“ АД, и Жиан Чен, притежаващ 
500 бр. акции, представляващи 1 % от 
капитала на „Грейт Лък“ АД. 

The shareholders in the Company are 
Chao Wang, holding 49 500 shares, 
representing 99% of the capital of Great 
Luck AD, and Jian Chen, holding 500 shares, 
representing 1% of the capital of Great Luck 
AD. 

Между акционерите в Дружеството 
Чао Уанг и Жиан Чен е сключено 
Споразумение за обща политика по 
управление чрез съвместно упражняване 

Between the shareholders in the 
Company – Chao Wang and Jian Chen is 
concluded an Agreement for Common 
Management Policy through acting in 
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на притежаваните от страните права на 
глас (чл. 146, ал. 1, точка 1 от ЗППЦК). 

concert in regard of voting rights (Article 
146, paragraph 1, item 1 of the POSA). 

6. Данни за акциите, притежавани от 
управителните и контролни 
органи на емитента към края на 
шестмесечието, както и 
промените, настъпили за периода 
от началото на текущата 
финансова година до края на 
отчетния период за всяко лице 
поотделно. 

6. Data on the shares held by the 
issuer's management and 
supervisory bodies at the end of the 
respective period as well as the 
changes occurring for the period 
from the beginning of the current 
financial year to the end of the 
reporting period for each individual 

Дружеството се управлява от Съвет 
на директорите. През отчетния период 
членове на съвета на директорите са били 
следните лица: 

The Company is being managed by 
Board of Directors. In the reporting period 
members of the Board of Directors have 
been the following individuals: 

1) Жиан Чен – член на Съвета на 
директорите и Изпълнителен 
директор; 

1) Jian Chen – Executive member of the 
Board of Directors; 

2) Десислава Александрова Севлиевска 
– председател на Съвета на 
директорите; 

2) Desislava Alexandrova Sevlievska – 
Chairman of the Board of Directors; 

3) Величко Стойчев Клингов – член на 
Съвета на директорите. 

3) Velichko Stoychev Klingov – vice-
chairman of the Board of Directors. 

Към 31.12.2020 г. и 30.06.2021 г. 
Изпълнителният директор на 
Дружеството Жиан Чен притежава пряко 
500 броя обикновени, безналични, 
поименни акции с право на глас, 
представляващи 1 % (един процент) от 
капитала на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД. 

As of 31.12.2020 and 30.06.2021 the 
Executive Director of the Company Jian 
Chen directly owns 500 ordinary, 
dematerialized, registered voting shares, 
representing 1% (one percent) of the capital 
of GREAT LUCK AD. 

Останалите членове на Съвета на 
директорите не притежават акции от 
Дружеството. 

The other members of the Board of Director 
do not hold shares in the capital of the 
Company. 

7. Информация за висящи съдебни, 
административни или 
арбитражни производства, 
касаещи задължения или 
вземания в размер най-малко 10 
на сто от собствения капитал на 
емитента; ако общата стойност на 
задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани 
производства надхвърля 10 на сто 

7. Information about pending court, 
administrative or arbitral 
proceedings, concerning obligations 
or receivables in the amount of at 
least 10 % of the own capital of the 
issuer; if the total amount of the 
obligations and receivables of the 
issuer under all initiated 
proceedings exceeds 10 % of the 
own capital, information on each 
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от собствения му капитал, се 
представя информация за всяко 
производство поотделно 

individual proceeding should be 
presented separately 

Няма образувани или прекратени 
съдебни, административни или 
арбитражни дела, отнасящи се до 
дружеството, с цена на иска най-малко 10 
на сто от собствения капитал на 
дружеството. 

There are no initiated or terminated 
court, administrative or arbitral cases, 
concerning the company with a price of the 
claim at least 10 % of the own capital of the 
company.  

8. Информация за отпуснатите от 
емитента или от негово дъщерно 
дружество заеми, предоставяне 
на гаранции или поемане на 
задължения общо към едно лице 
или негово дъщерно дружество, в 
това число и на свързани лица с 
посочване на характера на 
взаимоотношенията между 
емитента и лицето, размера на 
неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на 
погасяване, размер на поето 
задължение, условия и срок 

8. Information about the loans granted 
by the issuer or its subsidiary, 
providing guarantees or assuming 
liabilities in general to a person or 
its subsidiary, including related 
parties, indicating the nature of the 
relationship between the issuer and 
the person, the amount of 
Outstanding principal, interest rate, 
repayment deadline, amount of 
commitment, terms and term 

Дружеството не е отпускало 
заеми, не е предоставяло гаранции и не е 
поемало задължения общо към едно 
лице или негово дъщерно дружество през 
отчетния период. 

The Company has not provided any 
loans, has not provided any guarantees and 
has not entered into any debts jointly with 
one person or its subsidiary during the 
reporting period. 

 

Дата / Date: 23.07.2021 

Изпълнителен директор на Дружеството / Executive director of the Company: 

 

 

 

_________________________ 

Жиан Чен / Jian Chen 


