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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
По 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
относно „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”)

По отношение на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ са настъпили обстоятелства, които
представляват вътрешна информация по смисъла на чл. 7, във вр. с чл. 17 от Регламент
(ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно
пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на
Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент №
596/2014), а именно:
На 09.01.2020 год. „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ и досегашните му наематели „ЗЛАТНО
СЪРЦЕ 2002” ООД и „ГОЛД СИТИ“ ООД прекратиха по взаимно съгласие договорите си за
наем, сключени на 11.05.2018 г., съответно на 26.03.2013 г. На същата дата са подписани и
нови договори за наем, съответно за наемане на Магазин със застроена площ от 1067
(хиляда шестдесет и седем) кв. м, находящ се търговски център „Меркадо”, гр. Велико
Търново, включващ 4 (четири) самостоятелни търговски обекта, разположен в урегулиран
поземлен имот XXXIII-3 , кв. 1а по регулационния план на гр. Велико Търново, с наемател
на имота "ЛЯНУЪН" ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Красна
поляна, ЕИК: 204801912, за срок от 8 години и
По отношение на една от секциите на Магазин № 2, със застроена площ от 1 002 (хиляда и
два) кв. м., находящ се Магазин № 2, находящ се в поземлен имот с идентификатор
68134.512.642, ул. „Скопие”, район Сердика, гр. София, с площ на имота по скица 7 900 кв.
м., е сключен нов договор за наем с наемател на имота „ГОЛД СИТИ“ ООД, седалище и
адрес на управление: гр. София 1220, бул.“Скопие“ № 2, ЕИК 202452878, представлявано

от управителя ДЗИН СУХОНГ с ЛНЧ 1002276303, за срок от 5 години.
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