
               ДО 
Комисия за финансов надзор  

Изх.№ SFI-034/24.09.2020  „Българска фондова борса” АД  
      Обществеността  

 
Уведомление 

 
От “Софарма имоти” АДСИЦ,  
ЕИК: 175059266, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Лъчезер Станчев“ №5, 
Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А“, ет.20, 
представлявано от Изпълнителния директор 
Борис Анчев Борисов  
 

 
 
Уважаеми дами и господа, 

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

проведено на 24.09.2020 година прие разработената и предложена от Съвета на директорите 
нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА 
ИМОТИ“ АДСИЦ;. 

Извънредното Общото събрание на акционерите определя за 2020 год. постоянно 
месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 000 
(три хиляди) лева и постоянно месечно възнаграждение на останалите членове на Съвета на 
директорите в размер на 1 000 (хиляда) лева, като така определените размери влизат в сила от 
началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на 
акционерите за определянето им. Членовете на Съвета на директорите актуализират 
предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на 
акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението за промяна на размера на 
възнагражденията им. 

Извънредното 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, т. 1 от ЗППЦК и овласти Съвета на 
директорите на Дружеството да сключи сделки при условията и сроковете, съгласно Раздел I, 
Раздел II и Раздел III  от 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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