„ ДИТ Пропърти ” АДСИЦ /в ликвидация/; гр. София, ул. „Триадица” № 3, тел. 02 / 983 – 15 – 77

До
Комисия за Финансов Надзор
гр. София

ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
съгласно чл. 37а, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.203 год.,
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар
на ценни книжа и за разкриването на информация
Относно: I I I - то тримесечие на 2018 г.

Уважаеми Дами и Господа,
На проведеното Общо събрание на акционерите на 30.06.2017 год., на основание чл. 252, ал. 1, т. 2 от ТЗ и
чл. 66, ал. 1, т. 1 от Устава, се взе решение за прекратяване на „ДИТ Пропърти” АДСИЦ поради изтичане на 10
годишния срок, предвиден в чл. 6 от Устава, и за откриване процедура по ликвидация на дружеството.
Общото събрание определи едногодишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на
решението на Общото събрание в Търговски регистър към Агенция по вписванията и избра Мария Крумова
Георгиева за ликвидатор на дружеството.
На 02.10.2017 год. Търговски регистър към Агенция по вписванията вписа с № 20171002084838 решенията
на ОСА на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ проведено на 30.06.2017 год. и одобрени от Комисия за финансов надзор, с
Решение № 1198 – ДСИЦ от 05.09.2017 год.
През третото тримесечие на 2018 год.:
–
бяха изготвени и подадени отчети и уведомления, в това число: Тримесечно Уведомление за текущият
етап на производството по ликвидация по чл.37а, ал.1, т.4 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 (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г.), както и
съответните Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление
“Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор, за второто тримесечие на
2018 год.;
–
на 15.07.2018 год., бе проведено Редовно Общо Събрание на Акционерите на „ДИТ Пропърти“
АДСИЦ – в ликвидация, на което се взе решение за разпределяне на имущество на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ
– в ликвидация;
–
През третото тримесечие на основание съставен актове за установяване на административно
нарушение от: Комисия за Финансов Надзор , на Дружеството бе съставено Наказателно
постановление и бе наложена имуществена санкция в размер на 500 лв;
–
През отчетния период, в края на месец Септември 2018 год., на основание решение на РОСА, на „ДИТ
Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 15/07/2018 год., бяха разпределени и
ликвидационните дялове, между акционерите на Дружеството;
–
Изплатен бе и данък върху ликвидационните дялове;
–
Към 02/10/2018 год. банковата сметка на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ“ – в ликвидация е закрита;
–
Към 02/10/2018 год. е съставен Краен Ликвидационен Баланс на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в
ликвидация, след разпределяне на ликвидационните дялове, както и Доклад на Ликвидатора;
–
Към датата на съставяне на Краен Ликвидационен Баланс на „ДИТ Пропръти“ АДСИЦ – в ликвидация,
към 02/10/2018 год., след разпределяне на ликвидационни дялове, Дружеството не притежава
дълготрайни материални и нематериални активи, няма вземания и задължения към трети лица и към
бюджета;
–
На 03.10.2018 год., във връзка с приключване на процедурата по ликвидация на Дружеството, бяха
подадени в ТД на НАП гр. София, офис „Оборище“ всички необходими декларации и справки.
От датата на Публикуване в ТР на Поканата към Кредиторите на Дружеството до 02/10/2018 год. не са
предявени вземания от кредитори на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация.
От обявяването на Дружеството в ликвидация до края на треторо тримесечие 2018 год., не са настъпили
съществени събития, които да са от значение за Дружеството или които да са оказали съществено влияние върху
протичащото производство по ликвидация.
На 03.10.2018 год., в Търговски Регистър към Агенция по вписванията, бе подадено Заявление А5 с вх. №
20181003103942, по партидата на Дружеството, за заличаване на юридичестоко лице.

След вписване на заличаването на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация в Търговския Регистър, към
Агенция по вписванията, ще се подадат заявления до Комисия за Финансов Надзор и Централен Депозитар, за
отписване на Дружеството от съответните регистри.
04/10/2018 год.
гр. София

Ликвидатор: Мария Георгиева

