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ИНВЕСТМЪНТПРОПЪРТИС/ИН-ПРОПЪРТИС/АДСИЦ
София 1700, „Витоша ВЕЦ-Симеоново"№999 • Тел.: (02) 9621961,9620536, Факс: (02)9628758

Изх. № 13/31.07.2014 г.

До
Комисия за финансов надзор
Гр.София, ул. Будапеща 16
До
Българска фондова борса - София АД
Гр.София, ул. Три уши 10
До
Инвеститори и заинтересовани лица

Относно: Уведомяване по чл. 1 ООш от ЗППЦК,
обявяване и разкриване на вътрешна информация по
чл. 4 от ЗПЗФИ и чл. 27 ал. 1 т.2 и чл.28 от
НАРЕДБА № 2/17.09.2003 г. на КФН

УВЕДОМЛЕНИЕ
От „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в
гр. София ПК 1700, район Лозенец, „Витоша ВЕЦ-Симеоново" 999, вписано под ЕИК
131158049 в Търговския регистър, представлявано от Виктор Ангелов Серов - Председател на
СД.

Уважаеми Дами и Господа,
В изпълнение на изискванията на закона Ви уведомяваме, че на 31.07.2014г. се сключи по
нотариален ред сделка с участието на "Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ,
съгласно решение на Общото събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /ИНПРОПЪРТИС/" АДСИЦ, проведено на 24.06.2014г. Сделката е със следните параметри:
Наименование на сделката: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот.
Продавач: „Ви-Веста Холдинг" ЕАД, с ЕИК 831914521
Купувач: "Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ с ЕИК 131158049.
Обект на сделката: Недвижими имоти, изградени на груб строеж, находящи се в гр.
София, в строяща се сграда „Бизнес център" с адрес гр. София, Столична община район "Възраждане", местност "Зона Б-19" (деветнадесет), кв. 280А /двеста и осемдесет
буква "А"/, УПИ I /първи/ за ЖС, КОО по плана на гр. София, утвърден със заповед №
РД - 50 - 09-02 от 05.01.1994 г., с площ на урегулирания поземлен имот от 7099 /седем

хиляди деветдесет и девет/ квадратни метра при съседи: изток - Владайска река, запад улица „Царибродска", север -ул. „ Д-р Калинков" и юг-Владайска река, а именно:
1.1.
Офис № 64 (шестдесет и четири) - 38.12 /тридесет и осем цяло и дванадесет стотни/ +
19.46 /деветнадесет цяло и четиридесет и шест върху сто/ обслужваща пл., със застроена площ
от 57.58 (петдесет и седем цяло петдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0.759 % (нула цяло
седемстотин петдесет и девет върху сто) идеални части или 7.45 /седем цяло и четиридесет и
пет върху сто/ кв.м. от общите части на сградата или общо 65.03 /шестдесет и пет цяло и три
върху сто/ кв.м. и прилежащите 0.667 % /нула цяло и шестдесет и седем върху сто/ идеални
части от правото на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00
/четиринадесет/ в „Бизнес сграда", при съседи: север - Офис 64а /шестдесет и четири буква
„а"/, изток - източна фасада, юг - Офис № 65 /шестдесет и пет/, запад - фоайе.;
1.2.
Офис № 64а (шестдесет и четири буква "а") - 145.10 /сто четиридесет и пет цяло и
десет върху сто/ + 14.37 /четиринадесет цяло и тридесет и седем върху сто/ кв. м. тераса, със
застроена площ от 159.47 (сто петдесет и девет цяло четиридесет и седем стотни) кв.м., заедно
с 2.101 % (две цяло сто и едно върху сто) идеални части или 20.63 /двадесет цяло и шестдесет
и три върху сто/ кв.м. от общите части на сградата или общо 180.10 /сто и осемдесет цяло и
десет върху сто/ кв.м. и прилежащите 1.848 % /едно цяло и осемстотин четиридесет и осем
процента/ идеални части от правото на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота +
14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес сграда", при съседи: север - северна фасада, изток - източна
фасада, юг - фоайе, запад - западна фасада.
1.3.
Офис № 65 (шестдесет и пет) - 40.61 /четиридесет цяло и шестдесет и една върху сто/
+ 20.73 /двадесет цяло и седемдесет и три върху сто/ обслужваща пл„ със застроена площ от
61.34 (шестдесет и едно цяло тридесет и четири стотни) кв.м., заедно с 0.808 % (нула цяло
осемстотин и осем върху сто) идеални части или 7.94 /седем цяло и деветдесет и четири върху
сто/ кв.м. от общите части на сградата или общо 69.28 /шестдесет и девет цяло и двадесет и
осем върху сто/ кв.м. и прилежащите 0.711 % /нула цяло седемстотин и единадесет върху сто/
процента идеални части от правото на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота +
14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес сграда", при съседи: север - Офис 64 /шестдесет и четири/,
изток - източна фасада, юг - Офис № 66 /шестдесет и шест/, запад - фоайе.
1.4.
Офис № 66 (шестдесет и шест) - 22.96 /двадесет и две цяло и деветдесет и шест върху
сто/ + 11.72 /единадесет цяло и седемдесет и две върху сто/ обслужваща пл„ със застроена
площ от 34.68 (тридесет и четири цяло шестдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0.457 % (нула
цяло четиристотин петдесет и седем върху сто) идеални части или 4.49 кв.м. от общите части
на сградата или общо 39.17 /тридесет и девет цяло и седемнадесет/ кв.м. и прилежащите 0.402
% /нула цяло и четиристотин и две върху сто процента/ идеални части от правото на строеж
върху земята, находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес сграда", при
съседи: север - Офис 65 /шестдесет и пет/, изток - източна фасада, юг - Офис № 67
/шестдесет и седем/, запад - фоайе.
1.5.
Офис № 67 (шестдесет и седем) - 24.43 /двадесет и четири цяло и четиридесет и три
върху сто/ + 12.47/дванадесет цяло и четиридесет и седем върху сто/ обслужваща пл., със
застроена площ от 36.90 (тридесет и шест цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно с 0.486 %
(нула цяло четиристотин осемдесет и шест върху сто) процента идеални части или 4.77 /четири
цяло и седемдесет и седем върху сто/ кв.м. от общите части на сградата или общо 41.67
/четиридесет и едно цяло и шестдесет и седем върху сто/ кв.м. и прилежащите 0.428 % /нула
цяло и четиристотин двадесет и осем върху сто/ процента идеални части от правото на строеж
върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес сграда", при
съседи: север - Офис 66 /шестдесет и шест/, изток - източна фасада, юг - Офис № 68
/шестдесет и осем/, запад - фоайе.
1.6.
Офис № 68 (шестдесет и осем) - 26.04 /двадесет и шест цяло и четири стотни/ + 13.29
/тринадесет цяло и двадесет и девет върху сто/ обслужваща пл., със застроена площ от 39.33

(тридесет и девет цяло тридесет и три стотни) кв.м., заедно с 0.518 % (нула цяло петстотин и
осемнадесет върху сто) идеални части или 5.09 /пет цяло и девет стотни/ кв.м. от общите части
на сградата или общо 44.42 /четиридесет и четири цяло и четиридесет и две върху сто/ кв.м. и
прилежащите 0.456 % /нула цяло и четиристотин петдесет и шест върху сто/ идеални части от
правото на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в
„Бизнес сграда", при съседи: север - Офис 67 /шестдесет и седем/, изток - източна фасада, юг
- Офис №69 /шестдесет и девет/, запад - фоайе.
1.7.
Офис № 69 (шестдесет и девет) - 59.21 /петдесет и девет цяло и двадесет и едно върху
сто/ + 30.22 /тридесет цяло и двадесет и две върху сто/ обслужваща пл., със застроена площ от
89.43 (осемдесет и девет цяло четиридесет и три стотни) кв.м., заедно с 1.178 % (едно цяло сто
седемдесет и осем върху сто) идеални части или 11.57 /единадесет цяло и петдесет и седем
върху сто/ кв.м. от общите части на сградата или общо 101.00 /сто и един/ кв.м. и
прилежащите 1.036 % /едно цяло и нула тридесет и шест върху сто/ идеални части от правото
на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес
сграда", при съседи: север - фоайе, изток - източна фасада, юг - южна фасада, запад - западна
фасада.
1.8.
Офис № 70 (седемдесет) - 25.65 /двадесет и пет цяло и шестдесет и пет върху сто/ +
13.09 /тринадесет цяло и девет стотни/ обслужваща пл., със застроена площ от 38.74 (тридесет
и осем цяло седемдесет и четири стотни) кв.м., заедно с 0.510 % (нула цяло петстотин и десет
върху сто) идеални части или 5.01 /пет цяло и една стотна/ кв.м. от общите части на сградата
или общо 43.75 /четиридесет и три цяло и седемдесет и пет върху сто/ кв.м. и прилежащите
0.449 % / нула цяло четиристотин и четиридесет и четири върху сто / идеални части от правото
на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в „Бизнес
сграда", при съседи: север - кухненски офис, санитарен възел, изток - коридор, юг - Офис
№69 /шестдесет и девет/, запад - западна фасада.
1.9.
Офис № 70а (седемдесет буква "а") - 14.98 /четиринадесет цяло и деветдесет и осем
върху сто/ + 8 . 1 5 /осем цяло и петнадесет върху сто/ обслужваща пл„ със застроена площ от
23.13 (двадесет и три цяло и тринадесет стотни) кв.м., заедно с 0.305 % (нула цяло триста и пет
върху сто) идеални части или 2.99 /две цяло и деветдесет и девет върху сто/ кв.м. от общите
части на сградата или общо 26.12 /двадесет и шест цяло и дванадесет върху сто/ кв.м. и
прилежащите 0.268 % /нула цяло двеста шестдесет и осем върху сто/ процента идеални части
от правото на строеж върху земята находящ се на шести етаж, кота + 14.00 /четиринадесет/ в
„Бизнес сграда", при съседи: север - фоайе, изток - коридор, юг - санитарен възел, запад западна фасада.

Цена на сделката: Описаните по-горе имоти се купуват на цена от 615 123 /шестотин и
петнадесет хиляди и сто двадесет и три/ лева БЕЗ включен ДДС, която сума с включено
ДДС, представлява 738 147,60 лева (седемстотин тридесет и осем хиляди сто четиридесет и
седем лева и 60ст.).

31.07.2014г.

С уважение:
Виктор АнгеДяв Серов - Председател на СД на
"Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ

