
ПРОТОКОЛ 

НА МАНДАТНА КОМИСИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ 

НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ 

 

Днес, 02.06.2015 г, Мандатната комисия на Редовното Общо събрание на акционерите на 
„Фонд Имоти” АДСИЦ, в състав:  

1. Диана Желева Гергинова– Председател; 

2. Димитър Илиев Димитров – член. 

установи, че към 10:00 часа, в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. 

„Черни връх” № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”, на който е свикано редовното 
общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ, са регистрирани акционери и техни 

пълномощници, притежаващи общо 2 658 789 (два милиона шестстотин петдесет и осем хиляди 

седемстотин осемдесет и девет) броя акции, съставляващи 11, 36 % от капитала на „Фонд Имоти” 
АДСИЦ,  от които лично притежатели на 2 658 789 (два милиона шестстотин петдесет и осем хиляди 

седемстотин осемдесет и девет) броя акции, съставляващи 11,36 % от капитала на Дружеството. Не 
са представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството, който към датата 

на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди 

седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и 
четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една 

акция..  

Комисията констатира, че редовното Общо събрание на акционерите няма необходимия кворум, 

съгласно чл. 33, ал.1 от Устава на Дружеството и събранието не следва да бъде провеждано. 

Председателят на комисията докладва пред акционерите, че към 10:00 часа липсва необходимият 

кворум за редовно провеждане на редовното годишно общо събрание, поради което, на основание чл. 

227, ал.3 от Търговския закон и във връзка с обявената в търговския регистър към Агенция по 
вписванията по партидата на дружеството покана, събранието следва да се отложи и проведе 

на 16.06.2015 г. от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и същите проекти 
за решения, независимо от представения на него капитал, като регистрацията на акционерите 

отново следва да започне в 09:00 часа и да приключи в 10:00 часа. 

 

 

 


