УВЕДОМЛЕНИЕ НА „ВАЛ СОЛАР” ЕООД ГР. НОВА ЗАГОРА, СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
Дружеството Вал Солар ЕООД през третото тримесечие на 2017 година няма
промяна в лицето упражняващо контрол върху дружеството.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по несъстоятелност на „Вал солар” ЕООД или на негово
дъщерно дружество Сключване или изпълнение на съществени сделки.
Дружеството ВАЛ СОЛАР ЕООД през третото тримесечие на 2017 година няма сключени
или изпълнение на съществени сделки.
3. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
4. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Дружеството Вал Солар ЕООД не подлежи на одиторска заверка
5. 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.
Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска наймалко 10 % от собствения капитал
6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
През третото тримесечие на 2017 г. не е извършвана покупка и продажба, и няма учреден
залог на дялови участия в търговски дружества от „ВАЛ СОЛАР”ЕООД или негово дъщерно
дружество.
7. За емитенти – 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.
Дружеството няма взети решения за да придобива, да продава или да продължи да
притежава публично предлагани ценни книжа.
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