
Корпоративни събития 

 

Емитент: Електрометал АД-Пазарджик (ELMT) 

На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Електрометал АД-Пазарджик (ELMT) са 

взети следните решения: 

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.; 

- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 

- Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 

- Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; 

- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.; 

- Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 

управителните органи; 

- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 

2021 г.; 

- Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи; 

- Избор на регистриран одитор за 2022 г.; 

- Приема решение печалбата за 2021 г. да се отнесе към Неразпределена печалба. 

Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на 

Борсата. 

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: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) 

На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България 

АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както 

следва: 

- Брутен дивидент на една акция: 0.0482996 лв.; 

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 

14.07.2022 г. 

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

на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 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. 
 


