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ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН 

ФОНД „АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ“ (В ЛИКВИДАЦИЯ) 

 

Договорен Фонд „Алфа Индекс Имоти“ (в ликвидация), чрез законния си 

представител и ликвидатор Божидар Евгениев Тодоров, с настоящото 

отправя покана до всички заинтересовани лица за подаване на оферта за 

покупка на финансови инструменти от инвестиционния портфейл на фонда 

като част от процедурата по осребряване имуществото на фонда, както 

следва: 

Пакет от 5050 (пет хиляди и петдесет) броя безналични акции от капитала 

на Сити Дивелъпмънт АДСИЦ, ЕИК 175219557, (в ликвидация) регистрирани 

като емисия в Централен депозитар АД с ISIN: BG1100013074, с номинал от 

10 (десет) лев на акция. 

Поради липса на активна търговия и възможност за формиране на пазарна 

цена за посочените финансови инструменти, се определя начална цена за 

придобиване както следва: 

• За пакета от акции – начална цена от 300 лева за всички акции; 

Оферти могат да се подават само за целия пакет акции. Текстът на офертите 

е свободен, като задължително следва да съдържа пълна идентификация на 

оферента с: 

a) Наименование/три имена; 

b) ЕИК/ЕГН; 

c) седалище и адрес на управление/постоянен адрес; 

d) Законен представляващ за юридически лица; 

e) телефон и адрес на електронна поща за контакт; 

f) Позиция, за която се подава оферта, с цена цифром и словом за една 

акция и за целия пакет акции; 

g) Подпис, печат и дата. 
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За валидни оферти ще се приемат само тези, които са за целия пакет 

предлагани финансови инструменти. Оферти за част от броя предлагани 

финансови инструменти няма да се разглеждат. 

Срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 11.05.2020 година на адрес 

гр София 1504, ул. Кракра № 18, ет. 1. Оферти могат да се подават и по 

електронен път на е-mail:b.todorov@alfafunds.com 

За купувач ще бъде определен оферентът, предложил най-висока цена. За 

определяне на купувач се изготвя протокол с решение от ликвидатора, който 

се изпраща до всички оференти. 

При наличие на няколко оферти с една и съща предложена цена, за купувач 

се определя оферентът, подал пръв оферта съгласно регистрираното 

получаване на офертата от ликвидатора с ден, час и входящ номер. 

При въпроси, можете да ги адресирате на адреса, електронната поща и 

телефоните за контакт, както следва: 

в гр. София 1504, ул. Кракра № 18, тел: +359 888 370932, от 10.00 до 17:00 

ч., е-mail: b.todorov@alfafunds.com 

 

 


