
Корпоративни събития 

 

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) 

Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква извънредно ОСА на 29.08.2022 г. от 11.00 

ч. в гр. Пловдив, бул. Княз Александър I Батенберг 42, ет.3, при следния дневен ред: 

- Промени в Одитния комитет; 

- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава 

Анастасия Русева, Лучана Адриано, Фабрицио Вентура като членове на Съвета на 

директорите. Избира Георги Георгиев, Ромил Златанов и Стефан Атанасов за нови 

членове на Съвета на директорите. 

- Промени в устава на дружеството; 

- Определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членове на управителните 

органи. 

- Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на 

управителните органи. 

- Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: 

Променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, ул. Врабча 8; 

- Приемане на Правила за управление на риска на дружеството, съгласно представен към 

материалите за ОСА проект. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.09.2022 г. от 11.00 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 15.08.2022 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 11.08.2022 г. 

Пълният текст на поканата за 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: Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) 

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София (CRF) свиква извънредно ОСА на 30.08.2022 

г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2, при следния дневен ред: 

- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава 

Драгомир Великов и избира Алексей Георгиев за член за Съвета на директорите за срок 

от  5 години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър. 

Преизбира за нов 5 годишен мандат членове на СД Иван Пирински и Илхан Фаик. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.09.2022 г. от 10.00 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 16.08.2022 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 12.08.2022 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. 



 


