„Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ

Допълнителна информация към 31.12.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО
„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ” АДСИЦ
По Приложение 3 към чл.10 , т. 2 НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо
разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни
книжа до търговия на регулиран пазар
отчетен период: 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран
пазар в Република България или друга държава членка.
Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в
Република България или друга държава членка.
2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от
правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите,
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
Към 31 декември 2021 г. Родна Земя Холдинг АД притежава 5 на сто или повече от правата на
глас в общото събрание на дружеството или 17 916 746 броя акции.
Няма промени в органите на управление на дружеството.
3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Няма акционерни със специални контролни права.
4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Няма специални споразумения между акционерите, които да са известни на дружеството и които
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се
прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на
задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато
разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството;
изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е
длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
Не са налице обстоятелства за деклариране по тази точка.
15.03.2022 г.
гр. София
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