Корпоративни събития
Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведеното на 20.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на
София Комерс-Заложни къщи АД бе прието решение за увеличаване на капитала на
Дружеството от 2 373 469 лева на 9 493 876 лева със собствени средства на Дружеството
съгласно неговия одитиран годишен финансов отчет за 2021 г.
Избран инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала - Юг
Маркет ЕАД.
Разпределението на новите акции е пропорционално на участието в дружествения
капитал при съотношение 1:4 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на
дружеството по 3 нови акции за всяка негова акция).
Правото да участват в увеличението на капитала 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 04.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 30.06.2022
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.
Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 20.06.2022 г. редовно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София
(SCOM) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.
(индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и
консолидиран);
- Приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните
финансови отчети 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.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Преизбира досегашните членове на Съвета на директорите;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема текущата печалба за 2021 г. в размер на 1 914 229.62 лв. да не бъде
разпределяна, а да бъде увеличен капиталът на дружеството;
- Приема решение за увеличение на капитала на дружеството от 2 373 469 лв. на 9 493
876 лв. чрез издаване на 7 120 407 нови, обикновени, безналични, поименни акции, с
право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв.
Увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 197, ал. 1 от ТЗ и чл. 246, ал. 4
от ТЗ със собствени средства, както следва:

1. с натрупана неразпределена печалба от предходни години в размер на 2 683 732.03 лв.;
2. с част от фонд Резервен в размер на 2 522 445.35 лв.;
3. с печалбата за 2021 г. в размер на 1 914 229.62 лв.
Новоиздадените акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им
в капитала до увеличаването му.
Избира ИП Юг Маркет АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението
на капитала. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и
фактически действия по взетото решение.
Правото да участват в увеличението на капитала 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 04.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 30.06.2022
г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на
Борсата
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.
Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ISIN: BG2100008114, свиква ОСА на 29.08.2022
в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 111П, сграда София.
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.

