
Корпоративни събития 

 

Емитент: Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) 

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква извънредно ОСА на 11.01.2023 г. от 11.00 ч. 

в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди, при 

следния дневен ред: 

- Промени в устава на дружеството. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.01.2023 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 28.12.2022 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 21.12.2022 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: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) 

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP) свиква извънредно ОСА на 03.01.2023 

г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б, при следния дневен ред: 

- Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия 

дружеството за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба за 

придобиване на 100 % от акциите на Балчик Лоджистик Парк ЕАД, ЕИК: 203817664, при 

условия подробно описани в материалите за ОСА. 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.01.2023 г. от 10.00 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 20.12.2022 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 16.12.2022 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. 

 


