
Корпоративни събития 

 

Емитент: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) 

На проведено на 29.06.2022 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е 

взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: 

- Брутен дивидент на една акция: 0.195 лв.; 

- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.12.2022 г. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, 

като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на 

които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2022 г. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) 

Поради липса на кворум, свиканото за 27.06.2022 г. редовно ОСА на Актив Пропъртис 

АДСИЦ-Пловдив (AKTV) не се е провело. 

Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 12.07.2022 г. от 12.00 ч. на същото място и при 

същия дневен ред. 

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в 

централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат 

на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 24.06.2022 г. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

Емитент: Алтерко АД-София (A4L) 

На проведено на 27.06.2022 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за 

разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: 

- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.; 

- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде определена допълнително. 

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 

11.07.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат 

на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2022 г. 

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна 

страница X3News. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

 


