
Êîðïîðàòèâåí êàëåíäàð çà 2008 ãîäèíà 
 íà „ÔåúðÏëåé Ïðîïúðòèñ”ÀÄÑÈÖ 1  

 

1. До 10.01.2008 г. Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД, пред банката- 
довереник на облигационерите на Отчет за изпълнение на облигационната 
емисия на дружеството за ІV –то тримесечие на 2007 г.  съгласно чл.100 е, 
ал.1, т.2 от ЗППЦК 

2. До 30.01.2008 г. – Представяне в КФН и „БФБ – София” АД на Междинен 
отчет за ІV –то тримесечие на 2007 г. съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ, чл.100 
о, ал.1 от ЗППЦК и  чл.40, ал.2 от Наредба № 2 на КФН. 

3. До 30.01.2008 г. - Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2007 г. и 
приложението към него за предаване на регистрирания одитор за проверка 
съгласно  чл. 245 от ТЗ. 

4. До 31.01.2008 г.– Провеждане на заседание на СД за приемане на Годишния 
финансов отчет и приложенията към него. 

5. До 31.01.2008 г. Одит на Годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада по чл. 
245 от ТЗ. 

6. До 06.02.2008 г.– Представяне  в КФН, „БФБ – София” АД и пред 
обществеността на  Годишния финансов отчет за 2007 г. и приложението към 
него съгласно чл.100 н, ал.1 от ЗППЦК, чл. 25, ал.1 от ЗДСИЦ и по чл.41, ал.1 
от Наредба № 2 на КФН.  

7. До 08.02.2008 г. Изпращане на поканата и материалите за Общото събрание в 
КФН, „БФБ – София” АД  и Централен депозитар съгл.чл.115 ал. 4 от ЗППЦК. 

8. До 20.02.2008 г. Обявяване на поканата за Общото събрание на акционерите в 
Търговския регистър (ДВ) и публикувана в един централен ежедневник съгл. 
чл.115 ал. 3 от ЗППЦК. 

9. На 25.03.2008 г. Провеждане на Общо събрание на дружеството съгласно чл. 
115 ал.1 от ЗППЦК. 

10. На 26.03.2008 г. – Представяне на протокола от Общото събрание на 
акционерите на КФН и  „БФБ – София” АД  с-но чл.117, ал.1 от ЗППЦК. 

11. До 28.03.2008 г. – Уведомяване на КФН за упражняването на гласове чрез 
представители съгл. чл. 116 ал.11 от ЗППЦК. 

12. До 10.04.2008 г. Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД, пред банката- 
довереник на облигационерите и обществеността2 на Отчет за изпълнение на 
облигационната емисия на дружеството за І –во тримесечие на 2008 г.  

                                                 
1 Корпоративният календар за 2008 г. е изготвен през месец януари 2008 г. на база законовите 
изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите корпоративни 
мероприятия през предходната година. Възможни са промени в датите свързани с провеждането на 
Годишното Общо събрание на акционерите и произтичащите от това задължения.  
 
2 В изпълнение на изискванията на чл.43а, ал.1 от Наредба №2 на КФН, Дружеството разкрива 
регулираната информация пред обществеността чрез  използване информационните услуги на „Сервиз 
финансови пазари” ЕООД. 



съгласно чл.100 е, ал.1, т.2 от ЗППЦК. 

13. До 30.04.2008 г.- Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД и пред 
обществеността на Междинен отчет за І –то тримесечие на 2008 г.  съгласно 
чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ, чл.100 о, ал.1 от ЗППЦК и  чл.40, ал.2 от Наредба № 2 
на КФН. 

14. До 10.07.2008 г. Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД, пред банката- 
довереник на облигационерите и обществеността на Отчет за изпълнение на 
облигационната емисия на дружеството за ІI –ро тримесечие на 2008 г.  
съгласно чл.100 е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 

15. До 30.07.2008 г. - Представяне в КФН, „БФБ – София” АД и пред 
обществеността на Междинен отчет за ІІ –то тримесечие на 2008 г. съгласно 
чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ, чл.100 о, ал.1 от ЗППЦК и  чл.41, ал.2 от Наредба № 2 
на КФН . 

16. До 10.10.2008 г. Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД, пред банката- 
довереник на облигационерите и обществеността на Отчет за изпълнение на 
облигационната емисия на дружеството за IIІ –то тримесечие на 2008 г.  
съгласно чл.100 е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 

17. До 30.10.2008 г.- Представяне в КФН, „БФБ – София” АД и пред 
обществеността на Междинен отчет за ІІІ –то тримесечие на 2008 г. съгласно 
чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ, чл.100 о, ал.1 от ЗППЦК и  чл. 41, ал.2 от Наредба № 2 
на КФН . 

18. До 10.01.2009 г. Представяне в КФН,  „БФБ – София” АД, пред банката- 
довереник на облигационерите и обществеността на Отчет за изпълнение на 
облигационната емисия на дружеството за ІV –то тримесечие на 2008 г.  
съгласно чл.100 е, ал.1, т.2 от ЗППЦК. 

19. До 30.01.2009 г. - Представяне в КФН, „БФБ - София” АД и пред 
обществеността на Междинен отчет за ІV –то тримесечие на 2008 г. и 
приложението към него съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ чл.100 о, ал.1 от 
ЗППЦК,  и  чл.41, ал.2 от Наредба № 2 на КФН. 

20.  Текущо представяне през годината на текстове на прессъобщения съгл. чл.28, 
ал.3 във връзка с чл.27, ал.1 , т.2 от Наредба №2 на КФН.  

 


