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КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА 
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ" 

"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ" АД 

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТ АР 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

От 
"Сердика Пропъртис" АДСИЦ, със седалище II адрес на 
управление: гр. София, ул. "Кърниградска" 19, ЕИК
175187173, представлявано от
Изпълнителният директор Десислава Христова Тотева 

ос11опан11е: чл. 115 в, ал.2 от ЗППЦК 

относно: прието решею1е от редовното годишно общо събрание на 
акционерите, проведено на 26.05.2021г. за разпределяне на дивидент 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
В законоустановения срок Ви уведомяваме, че на редовното годишно общо събрание на

акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, проведено на 26.05.2021г. бе прието решение 
дружеството да разпредели като дивидент неразпределена печалба от минали години, преобразувана по 
реда на чл.1 О, ал.3 от ЗДСИЦ /отм./ в общ размер на 578 500 лева, както следва: а/ От остатъка от 
печалбата за 201бг. в размер на 251 753.21 лева разпределя като дивидент 247 000 лева или при 650 000 
броя акции no 0.38 лева брутен дивидент на една акция; 6/. От остатька от печалбата за 2017r·. в размер 
на 68 933.38лева разпределя като дивидент 65 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.10 лева брутен 
дивидент на една акция; в/. От остатъка от печалбата за 2018г. в размер на 266 867.23 лева разпределя 
като дивидент 266 500 лева или при 650 000 броя акции по 0.41 лева брутен дивидент на една акция. 
Изплащането на дивидента ще се извърши в срок до 31.12.2021 г. Общото събрание на акuионери1е 
овласти Съвета на директорите да извърши всички, необходими за изплащане на дивидента, правни и 
фактически действия. 

Съгласно чл. 1 l 5в, ал.3 от ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в 
регистрите на Централния депозитар като акционери на 09.06.202Ir. - 14-ия ден след деня на общото 
събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 
Съгласно чл. 11 Sв, ал. 8 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието па 
Централен депозитар АД. Изплащането на дивидента ще се извърши по реда и условията, определени в 
Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Правилника на Централния депозитар. 
Съгласно правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния 
инвестиuионен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници. Дивидентът ще 
се mплаща и чрез ,.Райфайзенбанк/България/ •· f.АД- банка -депоз1пар на дружеството, за шща без 
клиентски сметки при инвестиционни посредници. 

Приложения: 

1. Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на "Сердика Пропъртис'' АДСИЦ, 
проведено на 26.05.2021 г.

2. Списък на nрисъствал�пе и представени на събранието акционери.

С уважение: 

• 

/Десислава Тот а,'/ 
Изпълнителен дн 


