
" СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО " АД 

7057 Николово. обл. Русенска тел./Факс (082) 845 266 

Днес 05.03.2015 година (пети март, две хиляди и петнадесета година) в 
с.Николово, 7057, общ.Русе, област Русенска в 14,00 часа, бе насрочено като втора дата 
редовно Общо събрание на притежателите на варанти на „Свинекомплекс Николово"АД, 
поради липса на кворум на обявената в поканата първа дата - 26.02.2015г. Събранието е 
свикано, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от 
„Свинекомплекс Николово" АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията 
по финансов надзор, с покана, публикувана в брой 28 на в-к „Капитал дейли" от 
11.02.2015г., както и на официалния сайт на "Свинекомплекс Николово"АД -
ЬПр://5Ушкоюуо.сот, със следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за упражняване на правата по варантите; 
2. Други. 

За провеждане на същото са уведомени Комисията за Финансов Надзор, Българска 
Фондова Борса и Централен Депозитар. 

Писмените материали по Дневния ред са приложени към поканата съгласно 
изискванията на ЗППЦК и са следните: 
- Протокол от проведеното на 09.02.2015 г. заседание на Съвета на директорите на 
"Свинекомплекс Николово" АД. 

На събранието присъстват Изпълнителният директор на „Свинекомплекс 
Николово"АД и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството. 

Днес, 05 март, 2015г., в 13,00 часа, в мястото за провеждане на събранието започна 
регистрацията на притежателите на варанти за участие в Общото събрание на 
притежателите на варанти на „Свинекомплекс Николово"АД. 

От 13,00 часа до 14,00 часа за участие в събранието не бяха регистрирани за участие 
притежатели на варанти, нито техни представители, тъй като такива не присъстваха на 
обявеното място за провеждането му. Не са получени уведомления, молби или други 
искания в тази връзка 

Изпълнителен директор: 

/Мариана Киселова( 
05.03.205г. \ ^ 

с.Николово 

Поради отсъствието на притежатели на варанти на „Свинекомплекс Николово"АД 
и/или техни представители на събранието, не бе прието решение за упражняване на 
правата по варантите. 

/Делян Димов/ 


