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ДО 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА 
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ 
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ” 

 

TO 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL 
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING THE 
INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION DIVISION 

КОПИЕ ДО 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

COPY TO 

BULARIAN STOCK EXCHANGE 

SOCIETY 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

От „ГРЕЙТ ЛЪК” АД, с ЕИК 203494225, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. „Драган Цанков“ 36, ИНТЕРПРЕД - СТЦ 
СОФИЯ, офис № 334 („Дружеството”) 

N O T I F I C A T I O N  

From „GREAT LUCK“ AD, with UIC 203494225, 
with registered office and address: Sofia, 36 
Dragan Tsankov Blvd., INTERPRED - STC SOFIA, 
office № 334 (“the Company”) 

  

Основание: чл. 148б от ЗППЦК  Grounds: Art. 148b of POSA 

Относно: промяна в правата на глас в 
Дружеството  

Re: change in voting rights in the Company  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили уведомления за 
разкриване на значително дялово участие 
съгласно чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК, 
Дружеството уведомява за следната промяна в 
правата на глас:  

DEAR SIRS, 

The Company informs about the following 
change in voting rights in regard of received 
Notifications of Major Holdings under Art. 145 and 
Art. 146 of POSA, as follows: 

На 19.01.2022 г. е прекратено сключеното 
между 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. 

On 19.01.2022, the Agreement for Common 
Management Policy of „GREAT LUCK” AD 
concluded between 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. 

На следващо място, в резултат на сделки на 
извънрегулиран пазар (OTC) от 19.01.2022 г. е 
бил преминат праг по чл. 145 от ЗППЦК и 
акционерното участие в Дружеството е 
разпределено, както следва: 

Next, as a result of transactions executed on an 
unregulated market (OTC) on 19.01.2022, a 
threshold under Art. 145 of the Public Offering of 
Securities Act was crossed and the shareholding in 
the Company is distributed, as follows: 
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− 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 
Дружеството. 

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

Между горепосочените акционери, които 
притежават общо 100 % от акциите с право на 
глас от капитала на „Грейт лък” АД, на 
19.01.2022 г. 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). 

On 19.01.2022 between the abovementioned 
shareholders, representing 100 % of the capital of 
„GREAT LUCK” AD, was concluded an Agreement 
for Common Management Policy of the Company 
through acting in concert in regard of voting rights 
(Article 146, paragraph 1, item 1 of the POSA). 

 


