До
Общото събрание на акционерите
на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ
гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София
по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите,
насрочено за 30.04.2019 г.

Уважаеми акционери,
В съответствие със заявеното желание от страна на г-н Петър Димитров да бъде
освободен като член на Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ,
гр. София, Съветът предлага на Общото събрание същият да бъде освободен от
заеманата длъжност.
Съветът на директорите се предлага за нов член бъде избрана г-жа Мая Живкова
Илчова.
Г-жа Илчова е родена на 02.08.1985 г., в гр. София и има постоянен адрес в гр. София,
ул. „Зайчар” № 216.
Г-жа Илчова е завършила средно образование в частно бизнес училище
„Евростандарт“ с усилено изучаване на счетоводство и микро и макроикономика. През
2007 год. Г-жа Илчова е завършила колеж по мениджмънт,търговия и маркетинг и е
придобила квалификация –„професионален бакалавър по маркетинг“. През 2008 год.
Мая Илчова завършва Пловдивдски университет „Паисий Хилендарски“ с
образователно – квалификицаионнна степен – бакалавър по специалост „Стопанско
управление“, като е положила изпити в дисциплини като – Риск мениджмънт,
Стратегически мениджмънт и др. Г-жа Илчова има и магистръска степен от НБУ –
„Управление и развитие на човешки ресурси“, с магистърска степен.
Мая Илчова има професионален опит в областта на мениджмънта и управлението на
активи, придобит през трудовия и стаж, който започва през 2004 год. в „Оптима
адвайзорс“АД. Г-жа Илчова е член на Съвета на директорите на „Сингулар Асет
мениджмънт“ АД от 2008 год до 2013 год. Дружеството се занимава основно с
управление на недивжими имоти, управление на финансови активи и др.
Към момента Г-жа Илчова е бизнес – консултант в „Оптима адвайзорс“ АД. Същата
отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа за заемане на посочената длъжност.

