






Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от 
дневния ред за разпределение на печалбата за 2008 г. 

 
 

 
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА Дивидент за 

2008 година да не се разпределя тъй като реализираната от 
Дружеството за 2008 година печалба е в резултат на 
последваща оценка на недвижимите имоти, собственост на 
Дружеството и същата, съгласно изискванията на ЗДСИЦ не 
подлежи на разпределяне като дивидент.   
 

 
 
 

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от 
дневния ред за назначаване на експерт – счетоводител – 

регистриран одитор за 2009 год. 
 
 

 
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА Общото 

събрание да назначи “Делойт Одит – ООД” – специализирано 
одиторско предприятие от групата на “Делойт и Туш” за 
извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на 
“Адванс терафонд - АДСИЦ” към 31.12.2009 година. 

 
 
Предложение на Съвета на директорите за решение по т.8 от 

дневния ред за промяна адреса на управление и промени в Устава 
на Дружеството: 

 
 
1. Чл.6, ал.1 да придобие следната редакция:  
 
“Чл.6 /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, а адресът на 

управление е: Столична община, Район "Лозенец”, ул. “Златовръх” №1.   
 
 
2. Чл.34, ал.2 да придобие следната редакция:  
 
/2/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския 

регистър и оповестена при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от 
ЗППЦК. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на 
действащото законодателство. 

 



 
3. Чл.34, ал.3 да придобие следната редакция:  
 
/3/ Времето от обявяване на поканата до откриването на общото 

събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. 
 
 

4. Чл.34, ал.4 със съдържание: “/4/ В срока по предходната алинея 
поканата се публикува и в един централен ежедневник. Същата се 
изпраща на Заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на 
инвестиционната дейност” към Комисията по финансов надзор, в 
Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват 
акциите на ДРУЖЕСТВОТО в нормативно определените срокове и условия.” 
- СЕ ОТМЕНЯ; 

 
 
5. Чл.36, ал.1 да придобие следната редакция:  
 
Право на сведения 
Чл.36. /1/ Поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК, заедно с материалите 

на общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат на Комисията в срока по 
чл.115, ал.4 от ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на 
Дружеството за времето от обявяването й, съгласно чл.115, ал.4 от ЗППЦК 
до приключване на общото събрание.  

 
 
6. Чл.55, ал.1 да придобие следната редакция:  
 
Правила за определяне размера на възнаграждението на 

членовете на на Съвета на директорите 
Чл.55. /1/ Текущият размер на годишните възнаграждения на всички 

членове на Съвета на директорите, взети в тяхната съвкупност, не могат 
да надхвърлят 0,20 % ( нула цяло и двадесет процента) от размера на 
капитала на Дружеството по съдебна регистрация към 31.12. (тридесет и 
първи декември) на годината, предхождаща годината на провеждане на 
общотото събрание на акционерите, което е определило точния размер на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.  

 
 

 
 
 
 


