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ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ДО

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

от

„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, 

ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София

1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес 

Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров 

Ангелов – Изпълнителен директор 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД уведомява, че на заседание на Съвета на директорите на 

Дружеството на 26.05.2020 година бе направено предложение към Общото събрание на 

акционерите за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на 06.07.2020 година, 

на което да се разгледа предложение за освобождаване на  Атанаска Пенкова Дамянова-

Гълъбова и Стремен Лазаров Лазаров като членове на одитния комитет на Дружеството и 

приемане на  Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за нови членове на 

одитния комитет.

На събранието беше направено предложение към Общото събрание печалбата на Дружеството 

за 2019 г. в размер на 329 336. 11 (триста двадесет и девет хиляди триста тридесет и шест лева 

и единадесет стотинки) да се разпредели както следва:

(1) 169 362. 86 (сто шестдесет и девет хиляди триста шестдесет и два лева и осемдесет и шест 

стотинки) от печалбата за 2019 година и неразпределената печалба в размер на 89 891. 06 

(осемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и един лев и шест стотинки) или общо 

259 253. 92 (двеста петдесет и девет хиляди двеста петдесет и три лева и деветдесет и две 

стотинки) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години;

(2) 32 933 61 (тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и три лева и шестдесет и една 

стотинки) за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

(3) 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) лева се разпределят като дивидент за акционерите на 

Дружеството (0.05) лв. на акция;

(4) 2 039. 64 (две хиляди тридесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки) остават като 

неразпределена печалба.

гр. София

27.05.2020 г. С уважение: ___________________
Петър Ангелов –

Изпълнителен директор
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