
Корпоративни събития 

 

Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) 

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква извънредно ОСА на 23.12.2022 г. 

от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29, при следния дневен ред: 

- Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка при условия и параметри 

описани в мотивиран доклад по реда на чл.114 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на 

договор за паричен заем в размер на 12 000 000 лева. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2023 г. от 13.00 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 09.12.2022 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 07.12.2022 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: Родина Кепитъл АД-София (RDNA) 

Родина Кепитъл АД-София (RDNA) представя актуализирана покана и материали за 

извънредно ОСА на 09.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 137, 

ет. 6, при следния дневен ред: 

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

Иван Кунов, Димитър Димитров и Рутек ООД, ЕИК 121768506 като членове на Съвета 

на директорите. 

Назначава Деян Борисов, Велислав Карадачки и Стоян Бъчваров за нови членове на 

Съвета на директорите; 

- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. 

- Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните 

органи. 

- Нова точка: Промени в устава на дружеството. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.12.2022 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 25.11.2022 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 23.11.2022 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. 

 

 


