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До 

Комисия за финансов надзор 

До 

Българска фондова борса АД 

До 

Инвестиционната общност 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На 24.10.2022 г. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 

получи искане от „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес 

на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 51Б по реда на раздел XXVII 

„Информация относно ценните книжа, които се предлагат“, т. „Описание на свързаните 

с варантите права“ от Проспект за първично публично предлагане на до 98 090 800 броя 

безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „Феърплей 

Пропъртис“ АДСИЦ (Проспекта), потвърден с Решение № 555-Е от 30.06.2022 г. на 

Комисията за финансов надзор за свикване на общо събрание на притежателите на 

варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в срок до 14 дни от получаването на 

искането, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. 

„ФеърПлей Интернешънъл“ АД изпълнява изискванията на Проспекта, като към 

датата на внасяне на искането, притежава над 3% от емисията варанти.  

Във връзка с проведена процедура за упражняване на правата на притежателите 

на варанти от емисия с ISIN BG9200002228 на 11.10.2022 г. капиталът на „ФеърПлей 

Пропъртис“ АДСИЦ беше увеличен от 49 045 400 лв. на 64 045 400 лв. Увеличението на 

капитала на дружеството е извършено, в резултат на конвертиране на варанти чрез 

записване на 15 000 000 броя нови, обикновени, безналични, поименни акции с право на 

глас и с номинална стойност 1 лев всяка.  

Към 24.10.2022 г. неупражнените варанти от емисия с ISIN BG9200002228 са 

общо 83 090 800 броя.  

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на свое заседание ще 

разгледа постъпилото искане и ще вземе решение за свикване на общо събрание на 

притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в предвидения в 

Проспекта срок.  

 

 

      С уважение,  

Кристина Петрова 

Изпълнителен директор 

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 

Изх. № ФПП-48-22/24.10.2022 г. 
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