
ЕЛЗНЗ Агрокредит

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 100, б."о", ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книж а (ЗППЦК)  във вр. 
с чл.ЗЗ, ал. 1, т. 4 от Наредба N92 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане 

до търговия на регулиран пазар на ценни книж а и разкриването на информация от публичните друж ества
и други емитенти на ценни книж а

Долуподписаният Георги Стоянов Георгиев, с ЕГН 7702155843, лична карта № 
640236089, издадена на 28.05.2010 г. от МВР - Сливен, с постоянен адрес: град 
Сливен, ул. „Карандила" №58 в качеството си на прокурист и представляващ на 
„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД, във връзка с приложения тримесечен финансов отчет за 
дейността на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2017г.

1. Доколкото ми е известно, комплектът финансови отчети за четвъртото тримесечие 
на 2017 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват 
вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и 
печалбата или загубата на емитента „Елана Агрокредит" АД.

2. Междинният доклад за дейността на „Елана Агрокредит" АД за четвъртото 
тримесечие на 2017 г. съдържа достоверен преглед на важните събития, настъпили 
през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на 
тримесечието, на влиянието им върху финансово-счетоводните резултати на 
Дружеството, както и на основните рискове и несигурности, пред които е било 
изправено Дружеството през съответния период.

Декларирам,че:

15.01.2018г. Прокурист:

/ Георги Георгиев/



ЕЛЗНВ Агрокредит

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 100, б."о", ал. 4 , т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книж а (ЗППЦК)  във вр. 
с чл.ЗЗ, ал. 1, т. 4  от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане 

до търговия на регулиран пазар на ценни книж а и разкриването на информация от публичните друж ества
и други емитенти на ценни книж а

Долуподписаната Гергана Венчова Костадинова, с ЕГН 7902022874, лична карта 
№646998241, издадена на 25.04.2017 г. от МВР - София, с постоянен адрес: град 
София, ж.к. „Люлин" 386, вх. „Б", ет. 5, ап. 54, в качеството си на изпълнителен 
директор на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ" АД и съставител на приложения тримесечен 
финансов отчет за дейността на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 г.

1. Доколкото ми е известно, комплектът финансови отчети за четвъртото тримесечие 
на 2017 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват 
вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и 
печалбата или загубата на емитента „Елана Агрокредит" АД.

2. Междинният доклад за дейността на „Елана Агрокредит" АД за четвъртото 
тримесечие на 2017 г. съдържа достоверен преглед на важните събития, настъпили 
през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на 
тримесечието, на влиянието им върху финансово-счетоводните резултати на 
Дружеството, както и на основните рискове и несигурности, пред които е било 
изправено Дружеството през съответния период.

Декларирам, че:

15.01.2018Г.


