
ЕЛ ЗНд Агрокредит

ДЕК ЛАРАЦИЯ

На основание чл. 100, б. "н" , ал. 4, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във 
вр. с чл.32, ал. 1, т. б от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспек тите при публично предлагане и 

допуск ане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа

Долуподписаният Георги Стоянов Георгиев, с ЕГН , лична карта №
, издадена на от МВР - , в к ачеството си на прок урист

и представляващ на „ЕЛ АНА АГРОК РЕДИТ" АД, във връзка с приложения годишен 
финансов отчет за дейността на Дружеството за 2017 г.

Д е к ла ри ра м ,ч е :

1. Док олк ото ми е известно, к омплек тът годишни финансови отчети за 2017 г., 
съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно 
информацията за ак тивите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или 
загубата на емитента „Елана Агрок редит" АД.

2. Годишният док лад за дейността на „Елана Агрок редит" АД за 2017 г. съдържа 
достоверен преглед на важните събития, настъпили през годината, на влиянието 
им върху финансово-счетоводните резултати на Дружеството, както и на основните 
риск ове и несигурности, пред които е било изправено Дружеството през 
съответния период.

/ Георги Георгиев/



ЕАЗН д Агрокредит

ДЕК ЛАРАЦИЯ

На основание чл. 100, 6. "н" , ал. 4, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във 
вр. с чл.32, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспек тите при публично предлагане и 

допуск ане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разк риването на информация от публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа

Долуподписаната, Гергана Венчова К остадинова, ЕГН , с лична карта
№ , издадена на от МВР , в качеството си на
Изпълнителен дирек тор на „Е/ 1АНА АГРОК РЕДИТ" АД и съставител на приложения 
годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2017 г.

Д ек ларирам,че:

1. Док олк ото ми е известно, к омплек тът годишни финансови отчети за 2017 г., 
съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно 
информацията за ак тивите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или 
загубата на емитента „Елана Агрок редит" АД.

2. Годишният док лад за дейността на „Елана Агрок редит" АД за 2017 г. съдържа 
достоверен преглед на важните събития, настъпили през годината, на влиянието 
им върху финансово-счетоводните резултати на Дружеството, както и на основните 
риск ове и несигурности, пред които е било изправено Дружеството през 
съответния период.


