
Документи, които могат да бъдат разгледани по време на периода на валидност на Проспект за първично публично 
предлагане на акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ от 10 юли 2020 г. – списък с хипервръзки: 

 

I. актуален Устав на „Софарма имоти“ АДСИЦ:  

https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2020/06/Ustav_SopharmaImotiADSIC_OSA_16.06.2020.pdf  

 

II. одитиран Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Софарма имоти“ АДСИЦ: 

 * Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-
%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-2019-%d0%b3/?wpdmdl=2053 

 * Приложения към Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b3%d1%84%d0%be-2019/?wpdmdl=2054  

 * Годишен доклад за дейността за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-
%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-2019/?wpdmdl=2056  

* Декларация за корпоративно управление за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%b7%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd/?wpdmdl=2062  

* Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-100%d0%be-%d0%b0%d0%bb-4-%d1%82-4/?wpdmdl=2066  

* Доклад на независимия одитор относно Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/?wpdmdl=2064  

* Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-100%d0%be-%d0%b0%d0%bb-4-%d1%82-3-%d0%bd%d0%b0-
%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/?wpdmdl=2068  

* Информация по приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация към Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%e2%84%9611-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%bb-32-%d0%b0%d0%bb-1/?wpdmdl=2072  

* Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 
г.: https://sopharma-imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-
%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-
%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%bf%d0%be-%d0%b2/?wpdmdl=2070  

 

III. одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г. на „Софарма имоти“ АДСИЦ: 

 * Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/SFI_GFO_2018.pdf 

 * Приложения към Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/SFI_Notes_2018_end.pdf  



 * Годишен доклад за дейността за 2018 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/Annual-
report_SFI-2018.pdf 

 * Декларация за корпоративно управление за 2018 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/DKU_SFI_2018_1.pdf  

 * Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-
imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/SFI_deklaracii_100n_2018.pdf 

 * Доклад на независимия одитор относно Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-
imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/SFI_Doklad_oditor.pdf  

 * Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-
imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/SFI_deklaracii_100n_2018_Oditor.pdf  

 * Информация по приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация към Годишен финансов отчет за 2018 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/SFI-pril-11.pdf 

 * Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 
г.: https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/Doklad-politika-po-vaznagrajdenia_SFI-2018.pdf  

 

IV. одитиран Годишен финансов отчет за 2017 г. на „Софарма имоти“ АДСИЦ: 

 * Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/GFO.pdf  

 * Приложения към Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/SFI_Notes_2017.docx 

 * Годишен доклад за дейността за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/Annual-
report_SFI-2017_final34.pdf 

 * Декларация за корпоративно управление за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/dekl-za-korporativno-upravlenie.pdf  

 * Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-
imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/dekl-chl100.pdf  

* Доклад на независимия одитор относно Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/oditorski-doklad.pdf  

 * Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-
imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/dekl-chl100-oditor.pdf  

 * Информация по приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация към Годишен финансов отчет за 2017 г.: https://sopharma-imoti.com/wp-
content/uploads/2018/01/info-po-prilojenie.pdf  

 * Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.: 
https://sopharma-imoti.com/wp-content/uploads/2018/01/doklad-za-vaznagrajdeniata.pdf  

 

V. Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г. на „Софарма имоти“ АДСИЦ: 

 * Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-1-%d0%b2%d0%be-
%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
2020-%d0%b3/?wpdmdl=2095  

 * Приложения към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bc%d1%84%d0%be/?wpdmdl=2094  



 * Доклад за дейността за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-4/?wpdmdl=2093  

 * Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: 
https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-100%d0%be-%d0%b0%d0%bb-4/?wpdmdl=2092  

 * Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-33-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-7-%d0%be-2/?wpdmdl=2091  

 * Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-41-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-7-%d0%be/?wpdmdl=2088  

 * Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2020 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-9-
%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%87%d0%bb-33-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-3-%d0%be%d1%82-
%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-2/?wpdmdl=2086  

  

VI. Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г. на „Софарма имоти“ АДСИЦ: 

 * Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be-
%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
20/?wpdmdl=1533  

 * Приложения към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bc%d1%84%d0%be-2/?wpdmdl=1514  

 * Доклад за дейността за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-2/?wpdmdl=1516  

 * Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: 
https://sopharma-imoti.com/download/deklaracia-po-ch100o-al4-t-3/?wpdmdl=1540  

 * Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-41-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-7-%d0%be-2/?wpdmdl=1582  

 * Допълнителна информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-41-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-7-%d0%be-4/?wpdmdl=2202  



 * Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация към Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.: https://sopharma-
imoti.com/download/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%969-
%d0%bf%d0%be/?wpdmdl=1580  

 

Посочените хипервръзки препращат към оповестяванията на интернет страницата на „Софарма имоти“ АДСИЦ – 
www.sopharma-imoti.com. Годишните финансови отчети за 2017, 2018, 2019 г. и междинните финансови отчети на 
емитента за първо тримесечие на 2019 и на 2020 г. на интернет страницата на емитента са публикувани в нарочен 
раздел „Финансови отчети“ (https://sopharma-imoti.com/cat/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8/); 
същите са публично оповестени и на интернет страницата www.x3news.com, която представлява интернет медия, 
предлагана от „Българска Фондова Борса“ АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, 
чрез която емитентът разкрива регулирана информация, в профила на емитента, раздел „Финансови отчети“ – 
http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=175059266&MESSAGE_TYPE=1. 

 


