
Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през второто 
тримесечие :

1. На 13 май 2016 г. Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, на
основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 
дружеството със специална инвестиционна цел на 29 юни 2016 г. от 11:00 ч., в гр. 
Варна, район Одесос, ул. Парчевич № 9, при следния дневен ред: 1. Годишен доклад 
на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел 
през 2015 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и 
управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; 2. 
Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет 
за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за 
извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; 3. Доклад за дейността 
на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; 
проект за решение -  ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на 
дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; 4. Одобряване на Годишния 
финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за 
решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална 
инвестиционна цел за 2015 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; 
проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. 
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; проект за решение 
-  ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; 7. 
Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; 
проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им 
през 2015 г.; 8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат 
за 2015 г.; проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за 
2015 г.; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - 
ОС избира д.е.с. Илиян Димитров Гоцев (диплом № 0628 на ИДЕС) да провери и 
завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; 
10. Избор на нов Съвет на директорите на дружеството; проект за решение -  ОС 
избира нов Съвет на директорите в състав: Борислав Любомиров Найденов, Милчо 
Петков Близнаков и „Гали Финанс” ЕООД -  ЕИК 103860807, представлявано от 
Галина Христова Стоянова, за петгодишен мандат;11. Определяне на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството със 
специална инвестиционна цел; проект за решение: Възнаграждение на членовете на 
Съвета на директорите ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който 
се реализират приходи от продажби на стойност, равна поне на половината от 
прогнозираната за всеки инвестиционен проект. 12. Определяне на размера на 
гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - 
ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в 
размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.13. Избор на нов 
одитен комитет; проект за решение -  като членове на одитния комитет се избират 
членовете на СД, за председател се избира г-н Милчо Близнаков.Поканват се всички 
акционери на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично 
или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от



лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 15 юни 
2016 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен 
от последния. Общият брой на акциите на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ към датата на 
решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. 
Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, 
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството 
със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в търговския регистър на 
поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени 
въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването 
на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в 
търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и 
предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат 
включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по 
време на ОС. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална 
инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез 
кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно 
Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ПРЕМИЕР ФОНД" АДСИЦ, които 
са поместени на Интернет страницата на дружеството www.4pr.eu. Регистрацията на 
акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 ч. на 29 юни 2016 г. на мястото 
на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се 
представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение 
за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица 
се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и 
юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за 
конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и 
актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите 
на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е 
подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със 
специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото 
събрание, на адрес premier@bulex.net. Всички представени документи, които са на 
чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на 
кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 
11.00 ч. на 16 Юли 2016 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите 
изисквания за участие и процедура по регистрация.Писмените материали по дневния 
ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. 
Парчевич № 9, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет 
страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.4pr.eu и при 
поискване им се предоставят безплатно.

2. На 18 май 2016 година е осъществена продажбата на три апартамента от курортна 
сграда „Кипарисите”, намираща се в гр.Варна, К.К. Св.Св.Константин и Елена, а 
именно апартамент номер 5 с жилищна площ 73.36 кв.м., с прилежащите към него 
изба No 5 е площ 12.85 кв.м. и паркомясто No 9 с площ 10.31 кв.м., заедно с 48.71 
квадратни метра идеални части от правото на собственост върху поземления имот; 
апартамент номер 6 с жилищна площ 69.93 кв.м., с прилежащите към него изба No 6 с 
площ 10.37 кв.м. и паркомясто No 2 с площ 10.59 кв.м., заедно с 46.92 квадратни 
метра идеални части от правото на собственост върху поземления имот; апартамент
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номер 7 с жилищна площ 49.84 кв.м., с прилежащите към него изба No 7 с площ 6.78 
кв.м. и паркомясто No 1 с площ 10.67 кв.м., заедно с 48.63 квадратни метра идеални 
части от правото на собственост върху поземления имот. Сделката е на обща стойност 
354 572.42 лева /триста петдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и два лева 
четиридесет и две стотинки/, от които 7 213.00 /седем хиляди двеста и тринадесет/ 
лева представляват продажната цена за идеалните части от поземления имот.

3. На 7 юни 2016 година са получени уведомления за промяна в дялово участие, а 
именно - Акционерът Сиона ЕООД, свързано лице с Борислав Любомиров Найденов, 
изпълнителен директор на Примиер Фонд АДСИЦ, е продало 58 000 акции от 
Премиер Фонд АДСИЦ; сделките са две - на 6 юни 2016 година - 8 000 акции при 
цена 0,90 лв и на 7 юни 2016 година - 50 000 акции при цена 0,93 лв; - След сделките 
Сиона ЕООД притежава 157 449 акции от дружеството, представляващи 24,22% от 
капитала на Премиер Фонд АДСИЦ; - След сделките акционерното участие на 
Борислав Найденов (пряко и чрез свързани лица) се променя от 38,14% на 29,2.

4. На 10 юни 2016 година са получени уведомления за промяна в дялово участие, а 
именно акционерът Силвия Стефанова Николова е продала 46 000 акции от Премиер 
Фонд АДСИЦ при цена 1,00 лв, на 9 юни 2016 година; след сделката участието на 
Силвия Николова в капитала на Премиер Фонд АДСИЦ се променя от 7,08% на нула 
процента; акционерът Експрес Гаранцион ООД е продал 49 500 акции от Премиер 
Фонд АДСИЦ при цена 1,00 лв, на 9 юни 2016 година; след сделката участието на 
Експрес Гаранцион ООД в капитала на Премиер Фонд АДСИЦ се променя от 7,62% 
на нула процента.

5. На 14 юни 2016 година е получено уведомление за промяна в дялово участие. Според 
уведомлението Де Ново ЕАД, гр.София, ЕИК 201850473, е придобило на 13 юни 2016 
г. 146 636 акции от Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 22,56% от акциите с 
право на глас.

6. На 15 юни 2016 година е получено уведомление за промяна в дялово участие, а 
именно акционерът Милчо Близнаков е продал на 14 юни 2016 година 36 820 акции от 
Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 5,66% от акциите с право на глас в 
дружеството; след сделката дяловото участие на г-н Близнаков в Премиер Фонд 
АДСИЦ се променя от 5,66% на нула процента.

7. На 24 юни 2016 година са получени уведомления за промяна в дялово участие, а 
именно акционерът Сиона ЕООД, свързано лице с Борислав Любомиров Найденов, 
Изпълнителен директор на Примиер Фонд АДСИЦ, е продало 157 449 акции от 
Премиер Фонд АДСИЦ; след сделките Сиона ЕООД притежава 0 акции от 
дружеството, представляващи 0.00% от капитала на Премиер Фонд АДСИЦ; 
акционерът Борислав Найденов - изпълнителен директор на дружеството, е продал 29 
341 акции от Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 4,51% от акциите с право на 
глас; след сделките Борислав Найденов притежава 0 акции от дружеството, 
представляващи 0.00% от капитала на Премиер Фонд АДСИЦ; акционерът Красимира 
Найденова - свързано лице с изпълнителния директор на дружеството, е продала 3 200 
акции от Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи 0,49% от акциите с право на глас; 
след сделките Красимира Найденова притежава 0 акции от дружеството, 
представляващи 0.00% от капитала на Премиер Фонд АДСИЦ; след сделките 
акционерното участие на Борислав Найденов (пряко и чрез свързани лица) се променя 
на нула процента.



8. На 27 юни 2016 г. е получено уведомление за промяна в дялово участие, а именно: 
акционерът Унишип ЕООД е продал на 24 юни 2016 година 21010 акции от Премиер 
Фонд АДСИЦ, представляващи 3,23% от акциите с право на глас в дружеството; след 
сделката дяловото участие на Унишип ЕООД в Премиер Фонд АДСИЦ се променя от 
7,31% на 4,08 процента.

9. На общото събрание на акционерите, проведено на 29 юни 2016 г. са взети следните 
решения: Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема 
доклада на СД за дейността и управлението на дружеството със специална 
инвестиционна цел през 2015 г.; Общото събрание на акционерите на “Премиер 
Фонд” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на 
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; Общото събрание на 
акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада за дейността на Одитния 
комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; Общото 
събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ одобрява Годишния финансов 
отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; Общото събрание 
на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема отчета на Директора за връзка с 
инвеститорите; Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема 
доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; Общото събрание 
на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете 
на СД за дейността им през 2015 г.; Общото събрание на акционерите на “Премиер 
Фонд” АДСИЦ взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2015 г.; Общото 
Събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ избира Приморска Одиторска 
Компания” ООД, вписано в регистъра на ИДЕС под № 086, представлявано от Илия 
Неделчев Илиев, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална 
инвестиционна цел за 2016г.; Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” 
АДСИЦ избира нов Съвет на директорите в състав Десислава Великова Иванова, 
ЕГН: 7911278010, Антония Стоянова Видинлиева, ЕГН: 8301250458 и Деница 
Димитрова Кукушева, ЕГН: 7906166870, за петгодишен мандат; Общото събрание на 
акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ определя брутно възнаграждение на 
членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева на месец; Общото събрание 
на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ определя гаранция за управлението на 
членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно 
възнаграждение за всеки от тях; Общото събрание на акционерите на “Премиер 
Фонд” АДСИЦ избира като членове на одитния комитет членовете на СД, за 
председател се избира г-жа Десислава Иванова.

5 юли 2016 година Изп.директор :

(Б. Найденов)

J


