
Д о п ъ л н и т е л н а  и н ф о р м а ц и я  
относно "Инвестллънт Пропъртис" АДСИЦ 
за периода 01.01.2021 -  31.12.2021 година

1. Информация по чя. 33, ая. 1, т. 7 от Наредба 2

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за 
тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал 
на емитента;
Няма промени в счетоводната политика.

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава 
група;
Няма.

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност;
Няма

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, 
които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата 
финансова година:
Няма

По точка д)

Към 31 декември 2021 г. няма настъпили промени в капитала на дружеството. 

Към 31 декември.2021 г., акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в „Инвестмънт Пропъртис” 
АДСИЦ  са:

Разпределение на акциите в 
капитала в проценти:

„Застрахователна компания Надежда” АД 92.39%
„Перла” АД 7.55%
Андрей Петров Лазаров 0.06%
Общо 100.00%

По точка е) Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към 31.12. 2021 г.:

"Застрахователна компания /ЗК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730 -  притежава 148100 бр. 
акции, представляващи 92,39 % от капитала.



ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички 
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя 
информация за всяко производство поотделно;

Съдебно дело № 4341/2016 г. на СГС -  18 с-в.

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Няма


