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ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

относно пазарната злоупотреба 
 

 
Общото събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ, проведено на 

11.06.2019 година прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на 
Дружеството през 2018 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с 
инвеститорите през 2018 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2018 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; 
Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на 
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год. 

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на 
директорите, печалбата, реализирана през 2018 год. в размер на 6 613 807,15 (шест 
милиона шестстотин и тринадесет хиляди осемстотин и седем лева и петнадесет 
стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел – в размер на 6 228 332,36 (шест милиона двеста 
двадесет и осем хиляди триста тридесет и два лева и тридесет и шест стотинки) лева – 
да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 615 656,99 
(пет милиона шестстотин и петнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и 
деветдесет и девет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от 
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една 
акция е 0,268 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер 
на 998 150,16 (деветстотин деветдесет и осем хиляди сто и петдесет лева и 
шестнадесет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба.  

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год. 

Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните 
месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и 
през 2019 год. 

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския 
закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, 
преизбра членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов, 
Бисера Николаева Лазарова и Стефка Савова Обрешкова, за нов мандат от 5 години, 
считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е 
взето решението за преизбирането им. 

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на 
Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете 
на Съвета на директорите  на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, при спазване на чл. 60 от 
Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо 



възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от 
финансовия резултат на Дружеството за 2018 год., определен съгласно изискванията на 
чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно 
приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. 

Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Устава на 
Дружеството.  

Общото събрание на акционерите  избра Специализирано одиторско 
предприятие „Ажур ТДМ” ООД, гр. София, п.к.1229, ж.к. „Свобода“, бл.36А, вх.Б, ап.20, 
за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год., 
съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството. 

Общото събрание на акционерите  одобри изготвения от Съвета на директорите 
Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на 
сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими 
имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овласти Съвета на 
директорите на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 
1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите 
Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. 
 

Протоколът от Общото събрание на акционерите  ще бъде публично оповестен в 
рамките на законоустановения срок. 

 
 

 
С уважение,____________________ 

Иванка Панова 
Директор за връзка с инвеститорите 
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