
Корпоративен календар на „Заложни къщи София Комерс” АД  

номер Дата/Срок Мероприятие Отговорни лица 

1 До 15.01.2013г. 

Провеждане на заседание на Одитния 

комитет на дружеството за извършване на 

преглед 

на междинния финансов отчет на дружеството 

към 31.12.2012г. 

Председател на Одитния 

комитет. 

2 До 31.01.2013г. 

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София“ 

АД, пред обществеността на Междинен 

финансов отчет за IV-то тримесечие на 2012г., 

съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК. 

Главен счетоводител,                                  

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

3 До 31.03.2013г. 

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София“ 

АД, пред обществеността на одитиран 

финансов отчет за  2012г., съгласно чл. 100н, 

ал.1 от ЗППЦК. 

Главен счетоводител                                    

Независим одитор                                          

Директор за връзки с 

инвеститорите 

4 До 15.04.2013г. 

Провеждане на заседание на Одитния 

комитет на дружеството за извършване на 

преглед 

на междинния финансов отчет на дружеството 

към 31.03.2013г. 

Председател на Одитния 

комитет. 

5 До 30.04.2013г. 

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София“ 

АД, пред обществеността на Междинен 

финансов отчет за  I-во тримесечие на 2013г., 

съгласно чл. 100о, ал.1 от ЗППЦК. 

Главен счетоводител,                                  

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

6 До 20.05.2013г. 

Обявяване на поканата за Общото събрание 

на акционерите в Търговския регистър 

Съгласно чл.115, ал.4от ЗППЦК. 

Юрист на дружеството. 



Корпоративен календар на „Заложни къщи София Комерс” АД  

7 До 30.05.2013г. 

Изпращане на поканата и материалите за 

Общото събрание в КФН,„БФБ – София“ АД, 

Централен депозитар  съгласно чл.115, ал.4 от 

ЗППЦК 

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

8 До 30.06.2013г. 
Провеждане на Общото събрание на 

акционерите, съгласно чл.115 от ЗППЦК. 

Юрист на дружеството и 

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

9 До 30.06.2013г. 

Представяне на протокола от Общото 

събрание на акционерите в КФН, „БФБ – 

София“ АД,Съгласно чл.117 от ЗППЦК. 

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

10 До 15.07.2013г. 

Провеждане на заседание на Одитния 

комитет на дружеството  за извършване на 

преглед 

На междинния финансов отчет на  

дружеството към 30.06.2012г. 

Председател на Одитния 

комитет. 

11 До 31.07.2013г. 

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София“ 

АД, пред обществеността на Междинен 

финансов отчет за II-ро тримесечие на 2013г., 

съгласно чл. 100о,  ал.1 от ЗППЦК. 

Главен счетоводител,                                  

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

12 До 15.10.2013г. 

Провеждане на заседание на Одитния 

комитет на дружеството  за извършване на 

преглед 

На междинния финансов отчет на  

дружеството към 30.09.2013г. 

Председател на Одитния 

комитет. 

13 До 30.10.2013г. 

Изготвяне и представяне в КФН, „БФБ – София“ 

АД, пред обществеността на  Междинен 

финансов отчет за III-то  тримесечие на 2013г., 

съгласно чл. 100о,  ал.1 от ЗППЦК. 

Главен счетоводител,                                  

Директор за връзки с 

инвеститорите. 
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14 Текущ 

Периодични публикации през годината на 

текстове на прессъобщения, съгласно чл. 

100м ал.1 от ЗППЦК 

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

15 Текущ 

Организиране на текущи срещи с 

акционерите и потенциални инвеститори в 

дружеството. 

Директор за връзки с 

инвеститорите. 

 

Забележки:  

1. Корпоративният календар за 2013г. е изготвен в края на 2012г. На база законовите 

изисквания към дейността на дружеството в качеството му на публично и неговите 

корпоративни мероприятия през 2013г. 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.43, ал.1 от Наредба No.2 на КФН, Дружеството 

предоставя информация пред КФН чрез използване на единната система за предоставяне 

на информация по електронен път (e-register). 

3. В изпълнение на изискванията на чл.43а, ал.1 от Наредба No.2 на КФН, Дружеството 

разкрива регулираната информация пред обществеността чрез използване на 

Информационните услуги на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД – X3News. 
 


