
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

"Инвестмънт Пропъртис" А Д С И Ц З А ПЕРИОДА 01.01.2013-31Л2.2013 ГОДИНА 

1. Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2 

По точка а) 
няма; 

По точка б) 
няма; 

По точка в) Няма 

По точка г) 
няма; 

По точка д) 

През четвърто тримесечие на 2013 г. няма настъпили промени в акционерния състав на 
дружеството и няма промени в притежаваните от долупосочените лица гласове за периода от 
края на отчетния тримесечен период. Акционерната структура на Дружеството е следната: 

Притежатели на акции в „Инвестмънт Пропъртис" 
АДСИЦса: 

Разпределение на акциите в 
капитала в проценти: 

„Ви Веста Холдинг" ЕАД 57.99% 
„Здравно осигурителна компания Надежда" АД 29.65% 
„Перла" АД 12.35% 
Андрей Петров Лазаров 0.01% 
Общо 100.00% 

По точка е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни 
органи на емитента към края на IV-то тримесечие 2013 г. Няма настъпили промени: 

"Ви - Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521 - притежава 92870 бр. акции, 
представляващи 57,99 % от капитала на дружеството. 

"Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730 -
притежава 47530 бр. акции, представляващи 29,66 % от капитала. 

По точка ж) - няма; 

По точка з) Няма. 

2. Информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2 

По буква а): Няма 

По буква б): Няма. 

По буква в): 



Данни за инвестиционните проекти на дружеството към 31.12.2013 г. 

• Инвестиционен проект „Делови и бизнес център Виктория" 

Обект „Делови и търговски център „Виктория", находящ се в Зона Б-19, в 
непосредствена близост до пазара „Дим. Петков", състоящ се от офиси, магазини и 
гаражи, с РЗП 9705 кв.м. Строителството е завършено до етап груб строеж, с опция за 
изпълнение на довършителните работи. Обектът е на етап издадени Акт 14 и 
Констативен протокол от район „Възраждане" за етап - изпълнен груб строеж. 

По буква г): няма такива I 

Председател на СД: 


