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ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Долуподписаната, Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275,
притежаващ л.к. № 625957906, издадена на 01.07.2009 г., от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. Бор №
30, в качеството си на член на съвета на директорите на
“ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. София,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм била член на управителен или контролен орган на
дружество,
което
е
било
прекратено
поради
несъстоятелност през последните две години и са останали
неудовлетворени кредитори;
2. Не съм била управител, член на управителен или контролен
орган на дружество, за което е било установено с влязло в
сила
наказателно
постановление
неизпълнение
на
задължения по създаване и съхраняване на определените му
нива от запаси по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти;
3. Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на
“ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за член на съвета
на директорите.
На основание чл. 234 ал. 3 от ТЗ заявявам, че съм съгласна
да бъда член на съвета на директорите на “ЕКСКЛУЗИВ
ПРОПЪРТИ” АДСИЦ.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна
отговорност ПО ЧЛ. 313 от Наказателния колекс

гр. София
27.10.2016 г.
/Елена Георгиева Петрова/

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 237 ал.4 от ТЗ

Долуподписаната Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275,
притежаваща лична карта № 625957906, издадена на 01.07.2009 г. от
МВР - София, с адрес София, кв. Симеоново, ул. Бор № 30, в
качеството си на член на Съвета на директорите на “ЕКСКЛУЗИВ
ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, със седалище гр.София и адрес на управление
район Изгрев, ул. ’’Никола Мирчев” № 33, с ЕИК 175135689, с
настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЯВАМ, че по смисъла на чл. 237 ал.4
от ТЗ и без съгласието на Общото събрание на акционерите на
Дружеството:
1. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски
сделки;
2. Няма да участвувам в търговски дружества като неограничено
отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител
или член на съвети на други дружества или кооперации.
Установените по-горе забрани се отнасят за случаите на
извършването на дейност, конкурентна с тази на Дружеството.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност
по чл.313 от НК.

гр. София
27.10.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/Елена Георгиева Петрова/

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ

Долуподписаната, Елена Георгиева Петрова, гражданин на
Република България, притежаващ л.к. № 625957906, изд. на 01.07.2009 г.
от МВР София, е ЕГН 7706173275, е постоянен адрес гр. София, кв.
Симеоново, ул. Бор № 30, в качеството си на член на Съвета на
директорите на “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждана за умишлено престъпление от общ характер;
2. Не съм обявявана в несъстоятелност като едноличен търговец или
като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и
не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Не съм била член на управителен или контролен орган на
дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност
през последните две години, предхождащи датата на решението за
обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени
кредитори;
4. Не съм лишена от право да заемам материалноотговорна
длъжност;
5. Не съм съпруга или роднина до трета степен включително, по
права или по съребрена линия на друг член, или представител на
друг член на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти”
АДСИЦ или на член на управителен или контролен орган на
обслужващото дружество.

Известно ми е, че за даване на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. София
27.10.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
no чл. 116а, ал. 2
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Долуподписаната Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275 , л.к №
625957906, изд. на 01.07.2009 г. от МВР - София, с постоянен
адрес: гр.
София, кв. Симеоново, ул. Бор № 30 - независим член на
Съвета на
директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ,

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не съм служител в "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ;
2. не съм акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица 25
повече от гласовете в общото събрание на "Ексклузив Пропърти
както и не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 12 от ЗППЦК с '
Пропърти" АДСИЦ;

на сто или
" АДСИЦ,
'Ексклузив

3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с
Пропърти" АДСИЦ;

'Ексклузив

4. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител
на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 12 от ЗППЦК с друг член на
Съвета на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

/Елена Петрова/
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Лична информация
Име
Адрес
Телеф он
E-mail

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ул .”БОР” 30, КВ. СИМЕОНОВО, ГРАД СОФИЯ
+359 884 46 60 43
edelweise@gmail.com

Трудов стаж
2006 -д о сега

• Вид на дейността или сф ерата на
работа

• Заем ана длъжност

• 2003-2005
• Вид на дейността или сф ерата на

Ер с т е Гр у п Им о р е н т Бъ л г а р и я ЕООД (н о в о

наименование

Л изинг на движим о и недвижимо имущество, Ф инансиране на недвижими имоти и
инвестиционни проекти
Ю рист

национална служба по зърно и фуражи към министерство на
земеделието
Държавна администрация

работа

• Заемани длъжности

Младши ю рисконсулт и специалист Човешки ресурси

Образование и обучение
• от 1996 - до 2002
• Наименование на придобитата
квалиф икация
• от 1991 - до 1996

ПРАЙМ ЛИЗИНГ ЕООД)

СУ „Св. Климент О хридски“, гр. София
С пециалност : Право, Магистър

ПМГ, гр. Монтана

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 126875

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: 25.10.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А):

7706173275
17.06.1977, гр. Монтана общ. Монтана обл.
Монтана
ГРАЖДАНСТВО:
България
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
КВ.СИМЕОНОВАО , УЛ.БОР 30
МАЙКА:
ЦВЕТАНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
БАЩА:
ГЕОРГИ АНТОВ ИВАНОВ
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