Корпоративни събития
Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH)
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTH) свиква извънредно ОСА на 02.12.2022 г.
от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73, при следния дневен ред:
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от
вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, на основание чл.
196, ал. 1 от ТЗ да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до
достигане на общ номинален размер от 20 000 000 лв., чрез издаване на нови обикновени
и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции;
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството в срок до 5 години от вписването
на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, да приема решения за
издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при
общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 лева.
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.12.2022 г. от 10.30 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 18.11.2022 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 16.11.2022 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.

