
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

За липса на кворум 

на първо заседание на Редовното общо събрание  

на акционерите на „Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София 

Днес, 02.06.2015 година, от 10:00 часа, по седалището на „Фонд Имоти” 

АДСИЦ, гр. София („Дружеството”) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” 

№ 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди”, в обявения начален час – 

10.00 часа Изпълнителният директор на Дружеството - господин Веселин Димитров 

Генчев, обяви, че на посочената в Поканата за Редовното общо събрание първа дата 

за провеждането му - 02.06.2015 г., са представени 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.. 

Г-н Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото 

събрание – 02.06.2015г., не е налице изискуемият кворум – повече от половината от 

капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1  от Устава на Дружеството и чл. 227 

от Търговския закон, Редовното Общо събрание на акционерите следва да бъде 



 

 

 

отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за 

провеждане на същото - 16.06.2015 г., при спадащ кворум,  при същия дневен ред и 

проекти за решения. 

 

 

 

 


