
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК” АД -  ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. Царица Иоанна 12, гр. Гоце Делчев, тел. 0751 6-05-21, факс 0751 6-05-13 

ЕИК 811155180, E-mail : tabac@gocenet.net, www.gdtabac.com

Д Е К Л А Р А Ц И Я

съгласно изискванията на члЛООн от ЗПГТЦК и чл. 32 от Наредба № 2 
от 17.09.2003 г.за проспектите при публично предлагане и допускане до 

търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни

книжа

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ:
инж. Иван Атанасов Терзиев -  Изпълнителен директор на 
“Гоце Делчев-Табак “ АД и представляващ дружеството

ДЕКЛАРИРАМ, 

че доколкото ми е известно:

1. Годишният финансов отчет за 2016 г., съставен съгласно 
приложимите Международни стандарти за финансови отчети, приети 
от Комисията на Европейския съюз, отразява вярно и честно 
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и 
резултата от дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД;

2. Годишният доклад за дейността за 2016 г. съдържа 
достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Гоце 
Делчев-Табак” АД, както и състоянието на дружеството, информация, 
изисквана от ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и 
другите емитенти на ценни книжа.

Декларатор:
/инж. Иван Терзиев /

25.03.2017 г.
гр. Гоце Делчев

mailto:tabac@gocenet.net
http://www.gdtabac.com
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

съгласно изискванията на чл.ЮОн от ЗППЦК и чл. 32 от Наредба № 2 
от 17.09.2003 г.за проспектите при публично предлагане и допускане до 
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 
книжа

ДОЛУПОДПИСАНАТА:
Елена Костадинова Кирова -  Съставител на Годишния финансов отчет 

на “Гоце Делчев-Табак “ АД, гр. Гоце Делчев

ДЕКЛАРИРАМ, 

че доколкото ми е известно:

1. Годишният финансов отчет за 2016 г., съставен съгласно 
приложимите Международни стандарти за финансови отчети, приети 
от Комисията на Европейския съюз, отразява вярно и честно 
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и 
резултата от дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД;

2. Годишният доклад за дейността за 2016 г. съдържа 
достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Гоце 
Делчев-Табак” АД, както и състоянието на дружеството, информация, 
изисквана от ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните д руж ества  и 
другите ем итенти  на ценни книж а.

Декларатор :
/Елеца Кирова/

25.03.2017 г.
гр. Гоце Делчев

mailto:tabac@gocenet.net
http://www.gdtabac.com

