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„ГРЕЙТ ЛЪК” АД GREAT LUCK AD 

Информация по Приложение № 4 от 
Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за 
първоначално и последващо 
разкриване на информация при 
публично предлагане на ценни книжа и 
допускане на ценни книжа до търговия 
на регулиран пазар 

Information under Application No. 4 of 
Ordinance No. 2 from 9.11.2021 for 
initial and subsequent disclosure of 
information in public offering of 
securities and admission of securities 
to trading on a regulated market 

 

относно периода 01.10.2022 г. – 
31.12.2022 г. 

regarding the period 01.10.2022 – 
31.12.2022 

  

I. За емитента I. For the issuer 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи 
контрол върху дружеството 

1.1. Change of the persons exercising 
control over the company 

На 19.01.2022 г. е прекратено 
сключеното между акционерите Жиан Чен 
и Уанг Чао Споразумение за обща политика 
по управление на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД и Жиан 
Чен е прехвърлил на извънрегулиран пазар 
акциите си (500 акции с право на глас) от 
капитала на Дружеството. На следващо 
място, в резултат на сделки на 
извънрегулиран пазар (OTC) от 19.01.2022 
г., акционерното участие в Дружеството е 
разпределено, както следва: 

On January 19, 2022 the Agreement 
for Common Management Policy of 
„GREAT LUCK” AD concluded between the 
shareholders Jian Chen and Wang Chao has 
been terminated and Jian Chen has 
transferred on a non-regulated market his 
shares (500 shares with voting rights) from 
the capital of the Company. Next, as a 
result of transactions executed on an 
unregulated market (OTC) on 19.01.2022, 
the shareholding in the Company is 
distributed, as follows: 

− Лу Ренксиан - притежава 31 500 броя 
обикновени, безналични, поименни 
акции с право на глас, 
представляващи 63 % (шестдесет и 
три процент) от капитала на 
Дружеството; 

− Lu Renxian - possesses 31 500 
ordinary dematerialized registered 
shares with voting right, representing 
63 % (sixty three percent) of the 
Company’s capital; 

− Танг Тонг - притежава 13 500 броя 
обикновени, безналични, поименни 
акции с право на глас, 
представляващи 27 % (двадесет и 
седем процент) от капитала на 
Дружеството; 

− Tang Yong - possesses 13 500 
ordinary dematerialized registered 
shares with voting right, representing 
27 % (twenty seven percent) of the 
Company’s capital; 

− Уанг Чао - притежава 5000 броя 
обикновени, безналични, поименни 
акции с право на глас, 
представляващи 10 % (десет 
процента) от капитала на 

− Wang Chao - possesses 5000 ordinary 
dematerialized registered shares with 
voting right, representing 10 % (ten 
percent) of the Company’s capital. 
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Дружеството. 

Между горепосочените акционери е 
сключено Споразумение за обща политика 
по управление на Дружеството чрез 
съвместно упражняване на притежаваните 
от страните права на глас (чл. 146, ал. 1, 
точка 1 от ЗППЦК). 

Between the above-mentioned 
shareholders in the Company is concluded 
an Agreement for Common Management 
Policy through acting in concert in regard 
of voting rights (Article 146, paragraph 1, 
item 1 of the POSA). 

1.2. Откриване на производство по 
несъстоятелност за дружеството или 
за негово дъщерно дружество и 
всички съществени етапи, свързани с 
производството 

1.2. Initiating insolvency proceeding of 
the Company or its subsidiary and 
all important stages related to the 
proceeding 

Не е откривано производство по 
несъстоятелност на дружеството или на 
негово дъщерно дружество. 

No insolvency proceeding has been 
initiated against the Company or its 
subsidiary.  

1.3. Сключване или изпълнение на 
съществени сделки  

1.3. Execution or performance of 
significant transactions 

През отчетния период „ГРЕЙТ ЛЪК“ 
АД не е сключвало или изпълнявало 
съществени сделки.  

 During the indicated period GREAT 
LUCK AD has not executed or performed 
significant transactions. 

1.4. Решение за сключване, 
прекратяване и разваляне на 
договор за съвместно предприятие 

1.4. Decision for execution, termination 
or cancellation of a contract for joint 
venture 

Не е взето решение за сключване, 
прекратяване и разваляне на договор за 
съвместно предприятие. 

No decision has been adopted for 
execution, termination or cancellation of a 
contract for joint venture. 

1.5. Промяна на одиторите на 
дружеството и причини за 
промяната 

1.5. Change of auditors of the company 
and reasons for the change 

Няма настъпили такива 
обстоятелства. 

No such circumstances have arisen.  

1.6. Образуване или прекратяване на 
съдебно или арбитражно дело, 
отнасящо се до задължения или 
вземания на дружеството или 
негово дъщерно дружество, с цена 
на иска най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на дружеството. 

1.6. Initiating or termination of court or 
arbitral proceeding regarding 
liabilities or receivables of the 
company or its subsidiary with value 
of the claim at least 10 % of the own 
company capital 

Няма образувани или прекратени 
съдебни или арбитражни дела, отнасящи 
се до дружеството, с цена на иска най-
малко 10 на сто от нетните активи на 

No court or arbitral proceedings 
concerning the company with value of the 
claim at least 10 % of the own company 
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дружеството. capital have been initiated. 

1.7. Покупка, продажба или учреден 
залог на дялови участия в търговски 
дружества от емитента или негово 
дъщерно дружество. 

1.7. Purchase, sale or pledge over 
shareholding in companies by the 
issuer or its subsidiary 

Няма настъпили такива 
обстоятелства. 

No such circumstances have arisen.  

1.8. Други обстоятелства, които 
дружеството счита, че биха могли да 
бъдат от значение за инвеститорите 
при вземането на решение да 
придобият, да продадат или да 
продължат да притежават публично 
предлагани ценни книжа. 

1.8. Other circumstances which the 
company deems that could be 
relevant for the investors upon 
deciding to acquire, sell or continue 
to hold publicly offered securities.  

Няма настъпило подобно 
обстоятелство. Всички значими събития, 
които могат да бъдат от значение за 
инвеститорите, настъпили през 
тримесечието са описани в пояснителните 
бележки на управителния орган на 
Дружеството. 

No such circumstances have arisen. 
All significant events which could be of 
some importance for the investors and 
which have arisen during the quarter are 
described in the explanatory notes of the 
management body of the Company.  

 

Дата / Date: 25.01.2023 

Изпълнителен директор на Дружеството / Executive director of the Company: 

 

 

_________________________ 

Лу Ренксиан / Lu Renxian 


