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Информация относно публичното дружество
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България
или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,
която съставлява всеки отделен клас.
Капиталът на дружеството е в размер на 1 809 740 лв., разпределени в
1 809 740 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас и с
номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка една акция дава следните права на
своя притежател: 1 (един) глас в Общото събрание на Дружеството; да запише
съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на
Дружеството от същия клас, с изключение на емисията за първоначалното
задължително увеличаване на капитала; да получи дивидент от печалбата на
Дружеството, съответстващ на номиналната стойност на акцията в капитала; да
получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съответстващ на
номиналната стойност на акцията в капитала; да получава информация за воденето
на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на
закона. Съответно задълженията на акционерите са: акционерите отговарят за
задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу
записаните акции; Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на
Дружеството.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на
одобрение от дружеството или друг акционер.
Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения
или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и
правилника на Централния депозитар за придобиване и разпореждане с безналични
акции. Прехвърлянето на акции има действие само ако e регистрирано в Централния
депозитар.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително
данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите (към 31.12.2013 г.)
Към 31.12.2014 г. лицата, които притежават пряко и непряко най-малко 5 на сто
от гласовете в Общото събрание на акционерите са:
„TERES CONSULTING” LTD, с No 28327 – 868 102 броя поименни безналични
акции с право на глас (47,97%),
„Форуком” АД, с ЕИК – 249 348 броя поименни безналични акции с право на
глас (13,78 %),
„ВЕНЕРА СТИЛ” ООД, с ЕИК 126151277 – 195 000 броя поименни
безналични акции с право на глас (10,78%),
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„Загора Финакорп” АД, с ЕИК 123122384 – 103 000 броя поименни
безналични акции с право на глас (5,69 %),
Венцислав Маринов Сакаджийски – 293 000 броя поименни безналични
акции с право на глас (16,19 %)

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права.
Няма акционери със специални контролни права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не
се упражнява непосредствено от тях.
Уставът на Дружеството не предвижда система за контрол при упражняването
на правото на глас от акционери, които са и служители на дружеството

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от
притежаването на акциите.
Няма ограничения върху правото на глас в дружеството.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото
на глас.
Към момента на изготвяне на този документ на Дружеството не са известни
споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в
прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете
на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения
и допълнения в устава.
Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите се избира с
обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.
Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на
акционерите с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас, като се изисква и одобрение
на промените от Комисията за финансов надзор.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
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правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.
Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и
Съвет на директорите, които съгласно устава имат следните правомощия
Общото събрание може: да изменя и допълва устава на Дружеството; да
увеличава и намалява капитала на Дружеството; да преобразува и прекратява
Дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в ЗДСИЦ; да избира и
освобождава членовете на съвета на директорите; да определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
да назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството; да одобрява
Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството,
взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и
за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ; да
решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа; да назначава
ликвидатор/и при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; да
определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; да освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителен/и директор/и и
председател и заместник председател на съвета на директорите; приема Правила за
своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;
сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с
банката – депозитар, при спазване на изискванията на действащото законодателство;
възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на
един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване
изискванията на този устав и ЗДСИЦ; взема решение за сключване на предварителен
договор или нотариален акт за разпореждане с недвижим/и имот/и, собственост на
дружеството; взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) както и
за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството; в предвидените от
закона случаи и/или, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за
Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите; назначава на
трудов договор директор за връзка с инвеститорите; избира прокурист на
Дружеството; приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в
съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно
управление, определени от ресорния заместник-председател на Комисията за
финансов надзор.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.
Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се
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прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на
задължително търгово предлагане

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без
правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по
причини, свързани с търгово предлагане.
Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи
или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение.

__________________________
Даниел Гаргов
Изпълнителен директор на
"ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ
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