Корпоративни събития
Емитент: Винзавод АД-Асеновград (VINA)
Винзавод АД-Асеновград (VINA) свиква извънредно ОСА на 29.09.2022 г. от 16.00 ч. в
гр. Асеновград, бул. България 75, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за продажба на недвижими имоти на дружеството. Проект за
решение: 1. Приема решение за продажба на Тарамекс ЕООД с ЕИК 112585922, на
недвижими имоти, описани в материалите към поканата за ОСА, за обща продажна цена
в размер на 7 000 000 лв. 2. Приема решение за продажба на Сани Холидей – 2011 ЕООД
с ЕИК 160112600, на недвижим имот, описан в материалите към поканата за ОСА, при
минимална продажна цена от 1 400 000 лв. и максимална цена от 2 000 000 лв.
- Вземане на решение за закупуване на недвижими имоти на дружеството. Проект за
решение: ОСА не одобрява закупуването на имот от дружеството, а решение по тази
точна да се вземе след свикване на ново извънредно ОСА.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.10.2022 г. от 16.00 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 15.09.2022 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 13.09.2022 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: Tesla (TSLA)
Tesla (TSLA) completed a 3-for-1 stock split on August 25th, 2022. The stock split was
approved at the Tesla shareholder meeting on August 4th, 2022.

