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ДО: ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, 

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОТ: „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ 

ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ /”ФЕЕИ” АДСИЦ/, 

ЕИК 175050274, със седалище и адрес на управление гр. 

София, ж.к. “Гео Милев“, ул.“Коста Лулчев“ № 20, 

представлявано от Изпълнителния директор Добромир 

Тодоров 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 15, ал.4 от ЗДСИЦДС 

Относно: Внасяне на Заявление за одобрение на  редакционни промени в пре дмета 

на дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с 

цел привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обн. – ДВ, бр. 21 

от 12.03.2021г.,   

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С настоящото Ви уведомявам, че на заседание на Съвета на Директорите на 

„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ, 

проведено на 04.03.2022 г. и в изпълнение на указания, съгласно Ваше Писмо изх. № РГ – 

05 – 00 – 9 от 02.03.2022г., бе взето единодушно решение на СД на Дружеството, за 

внасяне на настоящото заявление за одобрение на  редакционни промени в предмета на 

дейност на Дружеството и изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел 

привеждането им в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна 

цел и за дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, обн. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г., 

които ще бъдат предложени за приемане от Общо събрание на акционерите.  

С настоящото моля да одобрите предложените изменения и допълнения в Устава на 

дружеството и редакционни промени в предмета на дейност на дружеството, като същите 

ще бъдат предложени за гласуване от общото събрание на акционерите на 

представляваното от мен дружество.  

ПРИЛАГАМ: 
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1. Заверен препис от Протокол от  заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, проведено на 04.03.2022 год., с 
приложения:  

- Проект за редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството, който ще бъде 
предложен за гласуване на Общото събрание на акционерите – Приложение №1; 

- Проект на Устав с отбелязване на измененията и допълненията, който ще бъде предложен за 
гласуване на Общото събрание на акционерите – Приложение №2;  

 

2.Документ за платена такса в размер на 500,00 лв. 
 

 

Дата:15.03.2022г.    С УВАЖЕНИЕ:............................................. 

Добромир Тодоров – Изпълнителен 

директор на „ФЕЕИ“ АДСИЦ 


