
                
ДО 
Комисия за финансов надзор  

Изх. № SFI-27/24.11.2022  „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, 

 
 
Уведомяваме Ви, че днес 24.11.2022 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, 

комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, бе проведено Извънредно Общото 
събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ, на което бяха взети следните решения: 

- Общото събрание на акционерите одобрява изготвеният от Съвета на директорите 
Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка, 
попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите 
на Дружеството за сключване на анекс към съществуващ Договор за наем на недвижим имот, 
представляващ търговска площ /помещение № 115А/, находящо се в собствения на 
Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, между 
„Софарма Имоти” АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 
ДОВЕРИЕ“ АД, в качеството му на наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 
от ЗППЦК. 

- Общото събрание на акционерите одобрява изготвеният от Съвета на директорите 
Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка, 
попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите 
на Дружеството за сключване на анекс към съществуващ Договор за наем на недвижим имот, 
за отдаване под наем на Складово помещение, находящ се в собствения на Дружеството 
Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, между „Софарма Имоти” 
АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „Софарма” АД, в качеството му на наемател – сделка, 
попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК 

 
 Протоколът от Извънредното Общото събрание на акционерите  ще бъде публично 

оповестен в рамките на законоустановения срок. 
 
 
 

 
С уважение,____________________ 

           Иванка Панова 
           Директор за връзки с инвеститорите 
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