
 
До  

Комисия за финансов надзор 

До  

Българска фондова борса АД 

До 

Инвестиционната общност  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

Във връзка с приетото решение на проведеното на 23.09.2022 г. Извънредно 

Общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределяне на дивидент от 

нетната печалба на Дружеството, реализирана през първо шестмесечие на 2022 г., Съвета 

на директорите на Дружеството прие следните условия за изплащане на дивидента на 

базата на установения общ размер от  411 481,49 лева:  

• Брутен размер на дивидента за една акция: 0,0084 лева; 

• Нетен размер на дивидента на една акция: 0,00798 лева за акционерите 

физически лица; 

• Начин на изплащане на дивидент: За акционери, чиито ценни книжа се 

намират в регистър А на „Централен депозитар“ АД, Дружеството ще изплати дивидента 

по банков път по изрично посочени от акционерите банкови сметки или в брой чрез 

„Обединена българска банка“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се 

намират в регистър Б на „Централен депозитар“ АД (клиентска подсметка при 

инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния 

инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“ АД; 

• Начална дата за изплащане на дивидента: 26.10.2022 г.; 

• Краен срок за изплащане на дивидента чрез „Обединена българска банка“ 

АД за акционери, чиито ценни книжа се намират в регистър А на „Централен депозитар“ 

АД: шест месеца, считано от началната дата за изплащане на дивидент;  
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• След изтичане на шест месеца, считано от началната дата за изплащане на 

дивидента и в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е 

получил своя дивидент, ще може да го получи от Дружеството по банков път след 

изрично отправено писмено искане за това на адреса на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 

– гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б или на електронна поща – 

office@fpp.bg. 

  

 

С уважение,  

 

Кристина Петрова 

Изпълнителен директор 

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 
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