
"ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" АДСИЦ                                   Първо полугодие на 2021 г. 

Информация по чл. 31 от ЗДСИЦДС и чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 

ценни книжа и за разкриването на информация 

 

за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. 

 

"ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" АДСИЦ 

 

1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане спрямо 

общия дял на секюритизираните активи. 

Всички договори за наем на земеделски земи, сключени през 2020 г., са активи към 

края на отчетния период и наемните вноски са признати и платени. 

През разглеждания период Дружеството не е отдавало за ползване срещу заплащане 

други недвижими имоти, с оглед на което относителния дял на активите, отдадени за ползване 

срещу заплащане спрямо общия дял на секюритизираните активи възлиза на 88,13 %. 

 

2. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти. 

"ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" АДСИЦ не е извършвало строежи, ремонти и 

подобрения в притежаваните недвижими имоти. 

 

3. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, 

надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, извършена след датата 

на публикуване на годишния отчет или последния междинен отчет. 

През м. Февруари 2021 г. "ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" АДСИЦ сключи 

предварителни договори за придобиване на недвижими имоти в гр. Варна, гр. Плевен и гр. Ямбол. 

Стойността на платения аванс е в размер на 6 000 хил.лв. Сделките са финализирани през м. Юни 

2021 г., като стойността на навопридобитите активи е в размер на: 

- Гр. Варна – 5 878 хил.лв 

- Гр. Ямбол – 1 364 хил.лв 

- Гр. Плевен – 5 878 хил.лв 

През м. Юни 2021 г. е сключен предварителен договор за покупка на недвижим имот, 

находящ се в гр. Плевен, като е заплатен авансово сума в размер на 10 350 хил.лв., дължима за 

придобиване на недвижимия имот. 

 

4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо 

общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството 

споразумения от наеми, лизинг, аренда. 

Информация по чл. 26 от ЗДСИЦДС 

 

През отчетния период "ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" АДСИЦ:  

 не е обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло и получавало заеми,  

 не е емитирало дългови ценни книжа, 

 Дружеството е сключило Договор за банков кредит с банката си депозитар за срок от 10 

години с 2 години гратисен период на стойност 9030 хил.лв и краткосрочен кредит за 

финансиране на ДДС в размер на 125 хил.лв. 

 не е вземало банкови кредити, които да се ползват за изплащане на лихви, 
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