
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 – 30.06.2021 г. 

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София уведомява 

всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с 

изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3  от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от 

горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на дружеството за периода от 

01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената 

информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия 

период, както и с информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН, преди да вземат 

решение да инвестират в ценните книжа на дружеството. 

 

1.1.Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  

През отчетния период няма лице, което да притежава контрол по смисъла на § 1, т. 14 от 

Допълнителните разпоредби от ЗППЦК. В таблицата по-долу са представени всички акционери, 

притежаващи най-малко 5 на сто от правата н глас в ОСА на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.  

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на  

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ 

Акционери 

Към 30.06.2020 

Брой права на 

глас 

% от права 

на глас 

БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД 9 107 364 24,82% 

БРАВО ХОЛД А ЕООД 12 000 000 32,70% 

АСЕН СТОИМЕНОВ ЛИСЕВ 70 672 0,19% 

УПФ ДОВЕРИЕ АД 2 352 000 6,41% 

УПФ "СЪГЛАСИЕ" 2 120 000 5,78% 

ПАВЕЛ ТОМАШ СУДЖАРСКИ-КШОНЖЕК 2 000 000 5,45% 

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, за 

сметка на:     
2 172 070 5,92% 

     ДФ ОББ Платинум Облигации     

     ДФ ОББ Премиум Акции     

     ДФ ОББ Балансиран Фонд     

     ДФ ОББ Патримониум Земя     

     ДФ ОББ Глобал Дивидент     

* Представената информация е към 30.06.2021 г. 

 

1.1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 

дружество и всички съществени етапи, свързани с производството 

 През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за "БРАВО 

ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. 

 

1.2. Сключване или изпълнение на съществени сделки 

 Подробна информация относно сключени сделки от "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ 

през отчетния период e оповестена в т. 4 „Информация за сключени сделки между свързани лица 
през отчетния период“ от междинния доклад за дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. 
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1.3. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие 

 През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на 
договор за съвместно предприятие от "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ или от дъщерно 
дружество.  

 

1.4. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 През отчетния период не е налице промяна в одитора на дружеството. Одитор на 

дружеството, който завери ГФО на Дружеството за 2020 г. е „Мур България Одит“ ООД, с водещ 

одитор Иван Симов, ИДЕС 131. Предстои на последващо общо събрание на акционерите през 

2021 г. да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери ГФО за 2021 г., въз основа на 

направено предложение от Одитния комитет на Дружеството.    

 

1.5. 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 

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно 
дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на 
сто от собствения капитал на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. 
 

1.6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

 През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови 

участия в търговски дружества от "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. 

 

1.7. Движение на цената на ценните книжа за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.  
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29.07.2021 г. 

гр. София 

 

За "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ: 

 

Асен Лисев 

 

         /Изпълнителен директор / 


