ДО
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, ул.”Будапеща” 16
ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-София АД
Гр.София, ул.”Три уши”№6
ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Уважаеми Дами и Господа,
На основание разпоредбите на чл.27,ал.3 от Наредба 2 на
КФН и Регламент(ЕО)№809/2004 приложено Ви представяме
настоящия документ, който съдържа или препраща към цялата
информация, която „Инвест пропърти” АДСИЦ - Враца е
публикувало или предоставило на разположение на обществеността
по друг начин за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. :
„Инвест пропърти” АДСИЦ е разкривало информация чрез
предоставянето и на електронните страници на КФН http://eregister.fsc.bg/ и БФБ http://www.extri.bg/ , както и чрез интернет
страницата на Дружеството - http://www.investproperty.bg/ и чрез
бюлетина на Инвестор.Бг - http://bull.investor.bg/;
Приложение: Информация

публикувана или предоставена от „Инвест
пропърти” АДСИЦ-Враца за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ПУБЛИКУВАНА ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ, ГР.ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2020 Г. – 31.12.2020 Г.
Всички Тримесечни уведомления и шестмесечен отчет са предоставени в срок на КФН ,
чрез страницата им http://e-register.fsc.bg/, на
БФБ чрез страницата им
http://www.extri.bg/ , както са публикувани на интернет страницата на Дружеството http://www.investproperty.bg/ и в бюлетина на Инвестор.Бг - http://bull.investor.bg/;
Годишен одитиран отчет към 31.12.2020 г. е представен на сайтовете на КФН и БФБ –
София АД, също така е публикуван в сайта на „Инвест пропърти” АДСИЦ-Враца /
http://www.investproperty.bg/, в бюлетина на http://www.investor.bg , бил е достъпен и
в офисите на Дружеството на хартиен носител;
Съобщенията за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството също са
оповестени в сайта на КФН, БФБ-София АД, както и сайта на Дружеството и бюлетина
на Инвестор БГ;
Информация по чл.27,ал.3 от Наредба 2 е представена в срок на сайтовете на КФН и
БФБ – София АД, също така е публикуван в сайта на „Инвест пропърти” АДСИЦ-Враца
http://www.investproperty.bg/, в бюлетина на http://www.investor.bg
Покана и писмени материали по дневния ред за свикване на извънредно и редовно
годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. Материалите са предоставени
на КФН, БФБ,Централен депозитар,Търговския регистър и са публикувани в сайта на
„Инвест пропърти” АДСИЦ-Враца, в бюлетина на http://www.investor.bg
Уведомление за резултатите от проведеното ИОСА и РОС на акционерите на „Инвест
пропърти” АДСИЦ-публикуван протокол от ОС има качен в сайта на КФН,БФБ,сайта на
„Инвест пропърти” АДСИЦ, бюлетина на http://www.investor.bg и Търговския регистър

