
Справка за информацията, засягаща дейността на Трансинвестмънт АДСИЦ, публикувана или предоставена на 

разположение на обществеността в Република България през периода януари – декември 2017 година 
 
 
 

  

Вид  на регулираната информация 

  

 

Събития през отчетния период и място на публикуване 

1 

 

Финансови отчети на дружеството 

 

 

1. На 30.01.2017 г. е представен на КФН и БФБ –София АД  комплект тримесечни финансови отчети за 

дейността към 31.12.2016 г. Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 

2. На 28.03.2017 г. е представен на КФН и БФБ –София АД  годишен финансов отчет дейността към 

31.12.2016г. . Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия Investor.bg. 

 

3. На 28.04.2017 г. е представено на КФН и БФБ –София АД  публично уведомление за финансово 

състояние към  31.03.2017 г. . Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 

4. На 26.07.2017 г. е представен на КФН и БФБ –София АД   шестмесечен финансови отчет за дейността 

към 30.06.2017 г. . Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 

5. На 26.10.2017 г. е представено на КФН и БФБ –София АД публично уведомление за финансово 

състояние към 30.09.2017  г. . Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 

2 Обявяване на печалбата на дружеството 

 

На 28.03.2017 г.. е представен на КФН и БФБ –София АД  одобрения от Съвета на директорите на 

дружеството годишен финансов отчет за 2016 година, от който е видна печалбата на дружеството за 2016 

г.  в размер на 22 хил. лева. Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 



3 Свикване на общо събрание на акционерите на 

дружеството 

1. Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ свика общо събрание на акционерите на 

дружеството на 12.06.2017 година. Поканата и писмените материали по въпросите на дневния ред на 

общото събрание са достъпни на сайта на специализираната финансова медия Investor.bg. 

 

2. На 12.06.2017 г  е представен на КФН и БФБ –София АД протокол от редовното годишно общо 

събрание  на акционерите, което не се състоя поради липса на кворум. Информацията е достъпна на 

сайта на специализираната финансова медия Investor.bg. 

 

 

3. На 28.06.2017 г.  е представен на КФН и БФБ –София АД протокол от редовното годишно общо 

събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г. Информацията е достъпна на сайта на 

специализираната финансова медия Investor.bg. 

 

 

 

4 

 

Решение на общото събрание относно вида и 

размера на дивидента, както и относно 

условията и реда за неговото изплащане 

На 28.06.2017 г.с писмо до КФН и БФБ –София АД е обявено решението на Редовното годишно общо 

събрание на акционерите на Трансинвестмънт” АДСИЦ, проведено на 28.06.2017 г., и според  което 

решение , от печалбата на дружеството за 2016 г. ще бъде изплатен брутен дивидент в размер на 0.031 

лева на една акция. Информацията е достъпна на сайта на специализираната финансова медия 

Investor.bg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Станчев 

 

Изпълнителен директор          


