Корпоративни събития
Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София (RBL) свиква извънредно ОСА на 26.09.2022 г. от 14.00 ч. в гр.
София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1, при следния дневен ред:
- Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение:
Променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, ул. Алабин
36, ет. 4;
- Промени в устава на дружеството;
- Промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния директор.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.10.2022 г. от 14.00 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 12.09.2022 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 08.09.2022 г.
Пълният текст на поканата за 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: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква извънредно ОСА на 23.09.2022 г. от
10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А , офис сграда Хил Тауър, при следния
дневен ред:
- Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г.
- Одобряване на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на
закона за изплащане на 6-месечен дивидент.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя сума
в размер на 411 481.49 лв. или 0.0084 лв. дивидент на една акция.
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват ФеърПлей Пропъртис
АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по
чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от
приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с
ФеърПлей Интернешънъл АД, ЕИК 831372469 за покупка на недвижим имот, намиращ
се в гр. София, бул. Янко Сакъзов 7.
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват ФеърПлей Пропъртис
АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по
чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от
приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с
ФеърПлей Интернешънъл АД, ЕИК 831372469 за придобиване на извършени
строителни-монтажни работи на сграда и подземни гаражи в гр. София.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.10.2022 г. 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 09.092022 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 07.09.2022 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: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV)
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите
на варанти на 25.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, при
следния дневен ред:
- Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код
BG9200002228.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.09.2022 г. от 10.00 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
Право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани
като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата
на събранието на притежателите на варанти, или към 11.08.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в
резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото
събрание на притежателите на варанти, е 09.08.2022 година.
Пълният текст на поканата за общото събрание на притежателите на варанти 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.

