
“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

 

Информация по чл. 41, ал. 2, т. 3, във връзка с т. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8 и 3.2.9 от 

приложение № 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 

предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 

дружества и другите емитенти на ценни книжа 

за периода 01. 01. 2006 – 31. 03. 2006 г. 

 

1. (т. 3.2.4. от Приложение № 3) Извършени строежи, ремонти и подобрения на 

недвижимите имоти. 

 

• През първото тримесечие на 2006 г. са извършвани строително монтажни работи 

съгласно сключен Договор за строителство между „ФеърПлей Пропъртис” 

АДСИЦ и „Санта Марина” АД от 15.03.2006 г. Договорът се отнася за 

изграждането на Вили № 15, 16, 18 и 20 в УПИ І - 35029, 35050, 35026, 35027, 

35025, 35028 в гр. Созопол, чието право на строеж е собственост на „ФеърПлей 

Пропъртис” АДСИЦ. 

 

• Сключен Договор между „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и „Санта Марина” 

АД от 15.03.2006 г. за осъществяване на рекламна дейност по представяне 

недвижимите имоти и посредничество при сключване на договори за покупко-

продажба и лизинг  на собствените на дружеството недвижими имоти и/или 

обособени части от тях, за което “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще заплаща  

възнаграждение в размер от максимум 12% от продажната цена. 

 

 

2. (т. 3.2.5. от Приложение № 3) Отдадени за ползване срещу заплащане 

недвижими имоти и дела им от общо секюритизираните недвижими имоти. 

 

• През разглежданият период дружеството не е отдавало за ползване срещу 
заплащане недвижими имоти. 

 

3. (т. 3.2.8. от Приложение № 3) Дела на неплатените наеми общо от всички 

отдадени под наем недвижими имоти. 

 

• “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ няма отдадени под наем недвижими имоти. 

 

 

 

4. (т. 3.2.9. от Приложение № 3) Информация за продажба или покупка на нов 

актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните 

активи, извършена след датата на публикуване на годишния отчет или последния 

междинен отчет. 

 

 

• Сключен Предварителен договор от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 

28.03.2006 г. за строителство и покупко-продажба на недвижим имот, а именно 

АТЕЛИЕ № 6, находящо се във Вилна сграда със сезонен характер /Вила № 15/, 



във вилно селище „Санта Марина”, гр. Созопол. Стойността на договора е 

70 110 EURO  (Седемдесет хиляди сто и десет) с ДДС. 

 

 

 

Информация по Приложение №9, съгласно чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН 

 

 

1. (по т.1.31.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да 

бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да 

продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа: 

 

 

Дружеството счита, че посочените по-горе обстоятелства, а именно сключените  

договор за строителство, договор за осъществяване на рекламна дейност по 

представяне недвижимите имоти и посредничество при сключване на договори за 

покупко-продажба и лизинг  на собствените на дружеството недвижими имоти и/или 

обособени части от тях, и сключения предварителен договор за строителство и 

покупко-продажба на недвижим имот, биха могли да бъдат от значение за 

инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат 

да притежават публично предлагани ценни книжа. 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2006 г 

 

М.Моравенов 

(Изп. директор 

на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)

   

 

                  

     

 
 

 


