
Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите 
 на “Софарма имоти ” АДСИЦ, насрочено за 16.06.2022 година 

 
 

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК Съветът на директорите на “Софарма 
имоти“ АДСИЦ уведомява, че на 11 май 2022 година Агенцията по вписванията обяви с номер 

№ 20220511094130 Поканата за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на 
„Софарма имоти“ АДСИЦ, насрочено 16.06.2022 година. 

Съветът на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ представя следните материали по 
дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта 

на Екстри (www.x3news.com),  на електронен портал на КФН: http://e-register.fsc.bg/ и на 

интернет страницата на Дружеството https://sopharma-imoti.com/osa-pokana/, както и на 
хартиен носител на адреса на Дружеството:  

 
1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване Редовно общо събрание на 
акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ;  

2. Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ;  

3. Пълномощно – образец за представляване на акционер в ОСА на „Софарма имоти“ АДСИЦ;  

4. По точка 1 от дневния ред: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2021 г. – вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на 

електронен портал на КФН: http://e-register.fsc.bg/ и  на интернет страницата на Дружеството 

https://sopharma-imoti.com/8945008OK90PXHE1RL82-20211231-BG-SEP.xhtml;  

5. По точка 2 от дневния ред: Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с 
инвеститорите през 2021 г.;  

6. По точка 3 от дневния ред: Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов 
отчет на Дружеството за 2021 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на 

електронен портал на КФН http://e-register.fsc.bg/и на интернет страницата на Дружеството 

https://sopharma-imoti.com/8945008OK90PXHE1RL82-20211231-BG-SEP.xhtml;  

7. По точки 4, 7 и 10 от дневния ред: Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 

2021 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на електронен портал на КФН: 
http://e-register.fsc.bg/ и на интернет страницата на Дружеството https://sopharma-
imoti.com/8945008OK90PXHE1RL82-20211231-BG-SEP.xhtml;  

8. По точки  5 и 12 от дневния ред: Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;  

9. По точка 6 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за  
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. вече е 

достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на електронен портал на КФН: http://e-
register.fsc.bg/ и  на интернет страницата на Дружеството  https://sopharma-
imoti.com/8945008OK90PXHE1RL82-20211231-BG-SEP.xhtml;  

10. По точки 13 - 14 от дневния ред:  Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки с 
наемател „СОФАРМА“ АД,  от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;  

11. По точки 15 - 17 от дневния ред:  Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки с 
дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД,  от приложното поле на чл.114, ал.1 от 
ЗППЦК; 

Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната 
информация.  

____________________  
Иванка Панова  
 Директор за връзки с инвеститорите  
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