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„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

 
Допълнителна информация за трето тримесечие на 2010 г. 

със съдържание съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар 

на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и 

другите емитенти на ценни книжа 

 

 
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат 

и собствения капитал на емитента; 

 

Няма извършени промени в счетоводната политика на дружеството през отчетния период. 

 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 

участва в такава група.  

 

• През месец юли 2010 г. е извършена промяна в състава на Съвета на директорите на 

дружество „ФеърПлей Къмършъл” EАД, а именно: от длъжността Изпълнителен директор е 

освободена г-жа Галина Димитрова Чернева. Избран е тов Съвет на директорите в състав:           

г-н Марио Захариев Захариев - Изпълнителен директор, г-жа Анна Петрова Захариева - 

Председател на Съвета на директорите и г-жа Светла Димитрова Ангелова - член на Съвета 

на директорите.  

 

• През месец август 2010 г. дружество “ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт” ЕООД, с 

Едноличен собственик на капитала дружество „ФеърПлей Интернешънъл” АД, променя 

седалището и адреса на управление, както следва: гр. София, бул. „Черни връх” № 51 Б.  

 

• През месец август 2010 г. дружество “ФеърПлей Интернешънъл Травел и Туризъм” 

ЕООД, с Едноличен собственик на капитала дружество „ФеърПлей Интернешънъл” АД, 

променя седалището и адреса на управление, както следва: гр. София, бул. „Черни връх”            

№ 51 Б.  

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 

като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 

дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 

дейност; 

 

За отчетния период няма извършени организационни промени в рамките на емитента, 

освен посочените в т.2. 

Подробна информация относно отдадените от дружеството обекти под наем се съдържа в 

Справката „Информация по чл. 41, ал. 2, т. 5 във връзка с ал.1, т.7 от Наредба № 

2/17.09.2003 г.”, която е неразделна част от междинния финансов отчет.   
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4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко 

за следващото тримесечие; 

 

На проведеното на 24.03.2010 г. Редовно общо събрание на „ФеърПлей Пропъртис” 

АДСИЦ са представени прогнози за финансовите резултати на дружеството за 2010 г.  

Основните фактори, които биха могли да повлияят върху прогнозните резултати на 

дружеството са икономическата конюнктура в страната и рисковете свързани с инвестиции в 

недвижими имоти.  

 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 

гласовете в общото събрание към 30.09.2010 г., и промените в притежаваните от 

лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период; 

 

 

• Към 30.09.2010 г.: 

 
Име Забележка

Бр. Акции % участие Бр. Акции % участие Дата на последна промяна 

1. ФеърПлей Интернешънъл АД 37 386 417 66,97% 44 941 260 80,50% 14.05.2010 г. 

2. Марио Захариев Захариев 4 821 893 8,64% 44 941 260 80,50% 18.11.2009 г.

3. Анна Петрова Захариева 2 732 950 4,90% 44 941 260 80,50% 30.09.2009 г. 

ПРЯКО УЧАСТИЕ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

 
 

 

Няма промяна в притежаваните от лицата гласове спрямо 30.06.2010 г.  

 

 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 

емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за 

периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно; 

 

 

• Към 30.09.2010 г.: 

 

Име

Вид вътрешно лице Buy/Sell Брой Акции 
Брой акции 

към 30.09.2010
% от капитала 

Маню Тодоров Моравенов

Председател на СД и 

Изп.директор
0 0 11 714 0,021

 
 

 

• Към 30.06.2010 г.: 

 

Име

Вид вътрешно лице Buy/Sell Брой Акции 
Брой акции 

към 30.06.2010
% от капитала 

Маню Тодоров Моравенов

Председател на СД и 

Изп.директор
Buy 2 000 11 714 0,021
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7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 

собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 

емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 

капитал, се представя информация за всяко производство поотделно; 

 

За отчетния период дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства. 

 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 

дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 

процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. 

 

През отчетния период дружеството няма сключени договори за кредит.  

За трето тримесечие на 2010 г. са извършени погасителни вноски по главници в размер на  

1 734 110 евро (Един милион седемстотин тридесет и четири хиляди, сто и десет евро). 
 

За отчетния период няма извършени големи сделки със свързани лица. 

 

 

    21.10.2010 Г.                                         .....................................................                                           

                                                                   (М.Моравенов,  

        Изпълнителен директор 

                                                  на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ)          

 

 

     

     


