
 
ДО 
Комисия за финансов надзор „Българска 
фондова борса” АД „Централен депозитар” 
АД- Обществеността 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

От „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, ЕИК: 131350366, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-
н “Изгрев”, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, 
представлявано от Изпълнителния директор 
Чавдар Иванов Донков 

Уважаеми Дами и Господа, 

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от Закона за публично предлагане на 
ценни книжа, „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, Ви уведомява за 
решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, проведено на 30.06.2022 г. относно вида и размера на 
дивидента и условията и реда за неговото изплащане: 

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите 
да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 1 673 191,48 лева (един милион 
шестстотин седемдесет и три хиляди сто деветдесет и един лева и четиридесет и осем 
стотинки), определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. 

Брутният дивидент на една акция е в размер на 0.0482996 лева. 
Размер на дивидент за една акция нето (само за акционери физически лица) - 

0.0458847 лв. 
На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, 
като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е 
приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 
Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез 
съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни 
посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството - „Банка ДСК“ АД, за лицата без 
клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се 
извърши в срока по глава дванадесета от Устава на дружеството, а именно в срок от 3 
(три) месеца от провеждането на общото събрание, на което е взето решение за 
разпределение на печалбата на дружеството. 

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

 

С уважение, ……………………………………………….. 

Чавдар Иванов Донков - Изпълнителен директор  
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