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УВЕДОМЛЕНИЕ 

за допълнителна информация към финансовия отчет 

на „МФГ ИНВЕСТ”АД, ЕИК 207 055 357 (Дружеството), 

към 31 декември 2022 година 

 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството: 

 

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  

 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 

дружество и всички съществени етапи, свързани с производството: 

 

Няма открити подобни процедури. 

 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки: 

 

През 2022 г. дружеството е сключило сделките, посочени в точка 7 от 

настоящия документ.  

 

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

 

Няма подобни решения. 

 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната: 

 

Дружеството избра за одитор за 2022 година „ЕмДжиАй Делта“ ООД с номер 

177, тъй като Групата на мажоритарния собственик е одитирана от този 

одитор и попада в консолидация на същата. 

 

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: 

 

Няма подобни дела. 

 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 
 

Нови инвестиции, извършени през 2022 година, както следва: 

- Koa Technology, 386 246.26 лева, за 1.83% от капитала на компанията, 

- QCOMMERCE LTD, 488 957.50 лева, за 1.19% от капитала на компанията, 

- Ведамо АД, 393 129.50 лева, за 3.46% от капитала на компанията, 

- Ондо Солюшънс ООД, 294 156.83 лева, за 3.75% от капитала на компанията, 

- Грийн Иновейшън АД, 214 936.02 лева, за 0.9% от капитала на компанията. 
 

Последващи участия в съществуващи инвестиции, извършени през 2022 година, 

както следва: 

- Settle Group Norway, 391 290.44 лева, с което участието на дружеството в 

капитала на компанията стана 1.91% от същия, 

- Eleven Fund III Cooperatief U.A., 391 290.44 лева, с което участието на 

дружеството в капитала на компанията стана 1.66% от същия. 
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8. 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 

 

Няма други обстоятелства от такова естество. 

 

 

 

 

 

 

 

28 февруари 2023 година  Изпълнителен директор:__________________________ 

гр. София         Неделчо Спасов 
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