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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
относно фактите и обстоятелствата по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.  
за второто тримесечие на 2022 година 

„СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ 
 

 
За периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД 

АДСИЦ е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и 
обществеността: 

 
На 12.01.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

Протокол от Общо събрание на акционерите. 
На 25.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.  
На 25.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за 
общо събрание на акционерите. 

На 26.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за 
общо събрание на акционерите. 

На 26.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Протокол от Общо събрание на акционерите.  

На 31.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен отчет на дружеството със специална инвестиционна цел.  

На 31.01.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, 
ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитент към облигационерите. 

На 02.02.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо 
събрание на акционерите. 

На 28.02.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Протокол от Общо събрание на акционерите. 

На 01.03.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен консолидиран отчет на дружеството със специална инвестиционна цел. 

На 16.03.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Протокол от Общо събрание на акционерите. 

На 03.05.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен отчет на дружеството със специална инвестиционна цел. 

На 03.05.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен отчет на на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 100е, 
ал.2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите. 

На 13.05.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите.  

На 13.05.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за 
общо събрание на акционерите. 
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На 30.05.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Тримесечен консолидиран отчет на дружеството със специална инвестиционна цел. 

На 14.06.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Протокол от Общо събрание на акционерите. 

На 30.06.2022 г.  дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 
Протокол от Общо събрание на акционерите. 

 
 
 
 
  
 

 
28.07.2022 г.             Изпълнителен директор:................................ 
гр. Бургас                             Красимир Стоянов 
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