
 

 

 

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  

НА  

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ  

за дейността му до Общото събрание 

23 юли 2007 г. 

 
 

 Уважаеми акционери, 

  

 “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е публично дружество от м. май 2007 г. 

 Законът за публичното предлагане на ценни книжа възлага на директора за 

връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване 

на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.  

 В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявала 

своевременно КФН, БФБ – София и Централен депозитар АД относно обстоятелствата, 

подлежащи на разкриване, регламентирани в ЗППКЦ, свързани с промени в правния и 

икономическия статут на Дружеството, както и съм отговаряла за представянето на 

периодичните отчети на Дружеството, съгласно разпоредбите на чл. 100о от ЗППЦК. 

Билa съм на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по 

повод дейността на дружеството и органите на управление. 

 През изтеклия период съм водила и съхранявала верни и пълни протоколи от 

заседанията на Съвета на Директорите на дружеството. 

 Във връзка със задължението си да осъществявам ефективна връзка между 

управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес 

да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, през изтеклия период съм 

предоставяла вярна и точна информация за действителното финансово и икономическо 

състояние, както и всякаква друга информация, която ми е била поискана и са имали 

право да я получат в качеството си на инвеститори. 

 Във връзка със задължението си да отговарям за изпращане в законоустановения 

срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се 

запознаят с тях, през изтеклия период съм предоставялa необходимата информация по 

съответния ред. 

 

 До настоящият момент съм изпълнявалa и продължавам да изпълнявам 

задълженията си с дължимата грижа и по начина, който обосновано считам, че е в 

интерес на всички акционери на дружеството и ползвам само информация, която 

обосновано считам за достоверна и пълна.  

 

 

 

Директор за връзки с инвеститорите: 

 

                                                                      /Ана Фотева/ 


