ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ КЪМ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
(съгласно Приложение № 9 към чл. 33а1, т.З от Наредба 2)
в ИНВЕСТМЪНТПРОПЪРТИС/ИН-ПРОПЪРТИС/АДСИЦ
1. За дружеството
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.03.2018 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху
дружеството.
Съставът на Съвета на директорите е с тригодишен мандат на
управление, до 12.07.2020 година, както следва:
1. Пламен Георгиев Цеков
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и
адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново" № 999,
представлявано от Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
3. Захари Петров Наумов
Дружеството се представлява от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА" АД, ЕИК
131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦСимеоново" № 999, с представител Пламен Георгиев Цеков.

от 1.2. д о -1. 5

-

(Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

1.6.
Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за
негово
дъщерно
дружество
и
всички
съществени
етапи,
свързани
с
производството.
Няма
1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки
Няма
1.8.
Решение за сключване,
съвместно предприятие.
Няма

прекратяване

и

разваляне

на

1.9./Отм. - ДВ, бр.82 от 2007/
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма
От 1.11. до 1 .2 9 - (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.).

договор

за

1.30. (Изм. -Д В, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на
съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто
от собствения капитал на дружеството.
Съдебно дело № 4341/2016 г. на СГС - 18 с-в.

1.31.
(Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден
залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно
дружество.
Няма
От 1.32.до 1.33 (Отм. - Д В, бр. 63 от 2016 г.).
1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп., бр. 63 от 2016 г.) За емитенти други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение
за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да
продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма.

Председател на СД:
/Плам

