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О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА 

„ПИ АР СИ” АДСИЦ ПРЕЗ 2010 г.  
 

Настоящият отчет се представя на основание изискванията на чл.116г, ал.4 от Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).  
 

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, 
 

Съгласно законовите изисквания, дейността на Директора връзки с инвеститорите 

(ДВИ) в основната си част е свързана с разкриване на информация за дейността на 

публичното дружеството пред Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска Фондова 

борса – София”АД (БФБ), „Централен депозитар” АД (ЦД) и обществеността. 
 

През 2010 година по-важните събития, свързани с дейността на „Пи Ар Си” АДСИЦ 

(Дружеството), бяха, както следва: 
 

I. ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ. 

На 10.05.2010 г. Съветът на директорите (СД) на Дружеството взе решение за 

свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) и 

насрочи същото за 24.06.2010 г. 

1. На проведеното на 24.06.2010 г. редовно годишно заседание на ОСА, бяха взеха 

решения, обслужващи текущата дейност на Дружеството, като приемане на годишния доклад 

за дейността през 2009 г.; приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2009 г.; избор 

на одитор за 2010 г.; вземане на решение относно финансовия резултат от дейността на 

дружеството; промени в Устава на Дружеството; приемане на процедура и правила за 

упълномощаване с електронни средства; одобряване на ползван от дружеството кредит; 

преизбиране на членовете на СД за нов мандат от пет години; реализиране на инвестиционни 

цели – покупка на недвижими имоти и сключването на договори за отдаването им под наем. 

На 19.10.2010 г. Съветът на директорите (СД) на Дружеството взе решение за 

свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) и насрочи 

същото за 02.12.2010 г. Поради независещи от Дружеството причини, а именно – 

неразглеждане и непроизнасяне от страна на ТР за обявяване на поканата за свикване на 

ОСА в ТР в предвидения в закона 30 дневен срок, което е следвало да стане до датата 

02.11.2010 г., въпреки че заявлението е подадено 35 дни преди датата на ОСА, не беше 

спазена разпоредбата на чл.223, ал.5 от ТЗ. Съветът на директорите на дружеството 

пренасрочи извънредното общо събрание за 13.12.2010 г., но поканата отново не беше 
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обявена в ТР при спазване на изискуемия срок от 30 дни преди провеждане на общото 

събрание. През 2010 г., дружеството не успя да проведе планираното извънредно общо 

събрание, като същото ще бъде планирано през 2011 г.  

 

II. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ 

На проведеното на 24.06.2010 г. РГЗОСА на дружеството беше взето решение за 

разпределяне на 90 % (деветдесет процента) от печалбата от дейността на дружеството за 

2010 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно сумата от 

1 864 064.84 (един милион осемстотин шестдесет и четири  хиляди шестдесет и четири цяло 

и осемдесет и четири стотни) лева като дивиденти между акционерите на дружеството, както 

следва: 

 Брутен дивидент на акция в размер на 1,593 лева. 

 Нетен дивидент на акция в размер на 1,514 лева.  

За начална дата на изплащане на дивиденти беше определена датата 24.09.2010 г.  

ОСА взе решение изплащането на дивидентите да се извърши със съдействието на ЦД при 

реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилникът 

на ЦД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. 

На основание чл.115в, ал.1 ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата вписани като 

акционери в регистрите на ЦД на 14 ден след деня на провеждане на заседанието на ОСА, на 

което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, т.е. 

към дата 08.07.2010 г. 

При спазване на изискванията на чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Дружеството уведоми 

компетентните органи – КФН, БФБ и ЦД за взетото решение на 25.06.2010 г. 

На 07.09.2010 г., СД на Дружеството е взел решение за отлагане срока за плащане на 

дивидентите за 2009 г., при спазване изискванията на чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ.  

На 17.11.2010 г., Съветът на директорите на „Пи Ар Си” АДСИЦ е взел решение за 

определяне на начална дата за изплащане на дивиденти за 2009 г., като същата е определена 

на 27.12.2010 г. и попада в срока по чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ. Дивидентите бяха изплатени на 

акционерите на 13.12.2010 г., преди обявената начална дата за изплащане на дивидентите. 

 

III. СМЯНА НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР 

На свое заседание от 11.05.2010 г., Съветът на директорите на „Пи Ар Си” АДСИЦ взе 

решение за прекратяване на договора с банката – депозитар на Дружеството - „Юробанк И 

Еф Джи България” АД, считано от датата на Решението на КФН за одобрение на договора с 

новата банка - депозитар. Съветът на директорите избра за нова банка – депозитар, с която 
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„Пи Ар Си” АДСИЦ да сключи договор, „Банка ДСК” ЕАД, като определи и основаните 

параметри на договора. „Банка ДСК” ЕАД отговаря на нормативните изисквания на ЗППЦК 

и ЗДСИЦ за осъществяване на дейност като банка – депозитар. Чл.42, ал.2, т.3 от Устава на 

Дружеството предвижда, че вземането на решение за сключване, изменение, прекратяване и 

разваляне договора с Банката – депозитар, както и за други необходими за дейността на 

Дружеството договори с трети лица, е от компетентността на Съвета на директорите. 

На свое заседание на 27.05.2010 г., Комисията за финансов надзор е взела решение № 

333 - ДСИЦ от 27.05.2010 г., с което е одобрила замяната на банката депозитар на 

Дружеството - „Юробанк И Еф Джи България” АД с „Банка ДСК” ЕАД. 

 

IV. УВЕЛИЧЕНИЯ НА КАПИТАЛА 

На свое заседание от 11 май 2010 г., Съветът на директорите на Дружеството, на 

основание чл.21, ал.4 от Устава на Дружеството във вр. с член 196 от Търговския закон, взе 

решение за увеличение на капитала на Дружеството с 1 950 000 (един милион деветстотин и 

петдесет хиляди) лева, така че същият да стане в общ размер на 13 650 000 (тринадесет 

милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, като увеличението да стане чрез издаването на 

нови 195 000 (сто деветдесет и пет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с 

право на глас с номиналната стойност 10 (десет) лева всяка една акция. На свое заседание от 

14.07.2010 г., Съветът на директорите на „Пи Ар Си” АДСИЦ взе решение за изменение 

размера на увеличението на капитала на дружеството, за което е взето решение на 11.05.2010 

г. Капиталът да бъде увеличен с 1 462 500 (един милион четиристотин шестдесет и две 

хиляди и петстотин) лева, така, че същият да стане в общ размер на 13 162 500,00 

(тринадесет милиона сто шестдесет и две хиляди и петстотин) лева, чрез издаването на нови 

146 250 (сто четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя обикновени, безналични, 

поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка 

една акция.  

На 12.05.2010 г., съответно на 15.07.2010 г. Дружеството е уведомило КФН, БФБ и 

Централния депозитар за взетите решения, като е представило и копие от протоколите от 

заседанията на Съвета на директорите. Съобщение за увеличението е обявено пред 

обществеността чрез избраната медия „Инвестор.БГ” АД, платформа Бюлетин, на Интернет 

адреса: www.bull.investor.bg, както и в сайта на Дружеството www.prcbg.com. 

 Проспектът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала беше одобрен 

(потвърден) от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 641 – Е от 1 октомври 2010 г. 

Съгласно чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съобщението за публичното предлагане на акции от 
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увеличението на капитала е публикувано в централен ежедневник – в-к „Пари” на 12 октомври 

2010 г. и е обнародвано в Държавен вестник, брой 82 от 19 октомври 2010 г. 

 Подписката започна на 27 октомври – първият работен ден след изтичането на 7 дни от 

датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник и приключи на 19 ноември 2010 г., 

преди изтичане на предвидения краен срок на подписката, тъй като всички нови 146 250 акции 

от увеличението на капитала бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 

1 462 500 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството, открита в „Банка 

ДСК” ЕАД, като по този начин е спазено изискването на чл.112, ал.4 от ЗППЦК. В този случай, 

съгласно Проспекта за публично предлагане на акции, потвърден от КФН, подписката 

приключва. 

 Акционерите на Дружеството към дата 26.10.2010 г. (7 дни след обнародване на 

съобщението за публичното предлагане в Държавен вестник), които на основание чл.112б, ал.2 

ЗППЦК имаха право да участват в увеличението на капитала, са упражнили всички издадени им 

права, като са записаха съответстващите акции (в съотношение осем права – една акция) и 

заплатиха тяхната емисионна стойност, като следва да се изготви списък на основание чл.192а, 

ал.3 от ТЗ. В потвърждение на това, Централен депозитар издаде удостоверения, потвърждаващи 

блокирането (упражняването) на правата и изпълнението на изискванията на чл.112б, ал.2 и ал.8 

от ЗППЦК.  

 Увеличението на капитала беше вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията на 01.12.2010 г. Новата емисия акции беше регистрирана от Централния 

депозитар за което е издаден Акт за регистрация. С Решение № 836 – Е от 22 декември 2010 г., 

КФН вписа новата емисия акции в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, а съгласно Протокол № 

1 от 04.01.2011 г., СД на БФБ – София АД е взело решение за допускане до търговия на Пазара 

на дружествата със специална инвестиционна цел на последваща емисия акции на дружеството. 

Акумулираните средства от увеличението на капитала бяха и ще бъдат използвани за 

реализиране на инвестиционните цели на Дружеството – заплащане на цената на закупени 

недвижими имоти. 
 

V. ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.  

 В рамките на календарната 2010 г. Дружеството няма закупени недвижими имоти. 

Дружеството не успя да закупи три от недвижимите имота, за които ОСА взе решение на 

своето редовно годишно заседание на 25. април 2008 г., а при провеждане на РГЗОСА на 

22.04.2009 г. и 24.06.2010 г. са взети решения за одобрение на новите параметри на сделките, 

съгласно мотивиран доклад на СД, тъй като същите попадат в приложното поле на чл.114 

ЗППЦК. Причините, поради които сделките не бяха реализирани са свързани с 
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административни пречки. Закупуването на тези два имота се очаква да се осъществи през 

календарната 2011 г. 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ. 

На 25.05.2010 г. Дружеството сключи Договор за банков кредит от „Райфайзенбанк 

(България)” ЕАД в размер на 2 050 000,00 (два милиона и петдесет хиляди) лева, като срокът 

на договора е пет години. Целта на ползвания от Дружеството кредит е в съответствие с 

чл.21, ал.2, т.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно 

изплащане на продажната цена на закупените от дружеството недвижими имоти. 

За обезпечаване на задълженията си по договора за кредит„ Пи Ар Си” АДСИЦ 

учреди в полза на банката ипотеки върху собствените си недвижими имоти, находящи се в 

град София, ул. „Илия Бешков” № 12 и в град Пловдив, Търговски център „Аркадия”, бул. 

„Санкт Петербург” № 48 

На основание чл.43 и чл.43а от Наредба № 2, чл.4 от ЗСПЗФИ, Дружеството е 

уведомило КФН, БФБ и Централния депозитар за сключения договор, а съобщение е обявено 

пред обществеността чрез избраната медия „Инвестор.БГ” АД, платформа Бюлетин, на 

Интернет адреса: www.bull.investor.bg, както и в сайта на Дружеството www.prcbg.com. 

 

VII. ПРОВЕРКА КФН 

  На 12.05.2010 г., „Пи Ар Си” АДСИЦ получи съобщение за Заповед № 63 от 

07.04.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на 

инвестиционната дейност” – Ралица Агайн - Гури. Съгласно заповедта и на основание чл.19 

и чл.18, ал.1 от Закона за комисията за финансов надзор и чл.18, ал.5 от Закона за 

дружествата със специална инвестиционна цел, КФН извърши проверка на дейността на „Пи 

Ар Си” АДСИЦ и обслужващото му дружество – „Пи Ар Ем” ООД.  

На 21.07.2010 г., Дружеството представи пред Комисията част от изискваните за 

проверката документи, на 20.08.2010 г. бяха представени останалите, а на 28.09.2010 г. и 

06.10 2010 г., експерти от КФН посетиха офиса на дружеството и извършиха проверка по 

документите, касаещи неговата дейност. 

Проверката на КФН приключи на 15.10.2010 г. с изготвяне на Констативен протокол 

№ Р-04-204/15.10.2010 г. относно проверката на дейността на „Пи Ар Си” АДСИЦ и 

Констативен протокол № Р-04-205/15.10.2010 г. относно дейността на обслужващото 

дружество - „Пи Ар Ем” ООД. В изготвените протоколи експертите на КФН не са 

констатирали да са налице нарушения на изискванията на ЗППЦК, ЗДСИЦ и другите 

нормативни актове, регулиращи дейността на публичните дружества и съответно не са 
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наложени санкции на „Пи Ар Си” АДСИЦ и „Пи Ар Ем” ООД. КФН е отправило препоръки 

по няколко въпроса, касаещи одитния комитет на дружеството, гаранциите по чл.116 в от 

ЗППЦК, изготвянето на оценки за недвижимите имоти и други. Видно от двата констативни 

протокола, дейността на Дружеството, както и на Обслужващото дружество, е изцяло 

съобразена с нормативните изисквания и разпоредби. 

 

С оглед на събитията, свързани с дейността на Дружеството през 2010 година и в 

изпълнение на законовите изисквания, работата ми като ДВИ беше насочена в следните 

четири основни направления:  

1. Първото направление от моята работа като ДВИ бе свързано с изпращане в 

законоустановените срокове на поканите и материалите за свикване на заседанията на ОСА. 

Поканата за свикване на заседание на ОСА, заедно с материалите, свързани с дневния ред, 

беше изпратена в законоустановения срок до КФН, БФБ, ЦД, както и беше обявена в ТР и 

публикувани в един централен ежедневник (в-к „Пари”).  

Материалите, свързани с дневния ред на ОСА бяха на разположение на акционерите 

на адреса на управление на Дружеството, считано от обявяването на поканата до деня на 

провеждането на заседанието.  

Заседанието на ОСА бяха успешно проведени, като на тях беше представен 100 % от 

капитала и възражения и жалби по реда на свикването и повреждането на заседанията не са 

постъпвали. 
 

2. Второто направление от моята работа като ДВИ бе свързано със задълженията ми 

по воденето и съхраняването на документацията и дружествените книги, касаещи процеса на 

приемане на решения в Дружеството.  

Органите на Дружеството, които приемат решения във връзка с дейността му, са два – 

ОСА и СД.  

През 2010 година ОСА проведе своето редовно годишно заседание – на 24.06.2010 г. 

СД на Дружеството имаше заседания винаги, когато това се изискваше с оглед нормалното 

функциониране на Дружеството и процеса на вземане на решения.  

За всяко заседание на ОСА и на СД се води протокол за дневния ред, за направените 

предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения. Оригинал от 

всеки един от тези протоколи се съхранява в архива на Дружеството. Протоколите от всички 

заседания на ОСА, както и някои от протоколите от заседания на СД (в случаите, когато това 

изрично е посочено в закона), бяха изпращани в съответния срок на КФН, БФБ, както и на 

други органи/лица, когато това е предвидено в закона. 






