Корпоративни събития
Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV)
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите
на варанти на 31.10.2022 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 15.12.2022 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 17.10.2022 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 13.10.2022 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.
Емитент: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL)
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (KABL) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г.
от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за
решение: Приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр.
София, ул. Горица 6;
- Промени в Устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.12.2022 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 24.11.2022 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 22.11.2022 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.

