До
Общото събрание на акционерите
на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ
гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС ” АДСИЦ, гр. София
по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите,
насрочено за 28.07.2020 г.

Уважаеми акционери,
В съответствие със заявеното желание от страна на г-н Любомир Димитров да бъде
освободен като член на Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София,
Съветът предлага на Общото събрание същият да бъде освободен от заеманата
длъжност.
Съветът на директорите се предлага за нов член бъде избран г-н Александър
Веселинов Димитров.
Г-н Димитров е роден на 17.03.1993 г., в гр. Русе, и има постоянен адрес в гр. Девин,
ул. „Рожен” № 4.
През 2017 г. г-н Димитров е завършил специалност „Право“ в юридическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“ с образователно – квалификицаионнна степен – магистър
по специалост „Право“. През следването си е положил изпити в дисциплините –
Търговско право част I и II, като е развил интерес по материята относно търговските
дружества и е задълбочил познанията си по регулативния режим на публичните
такива. Към настоящия момент г-н Димитров е докторант в същия факултет, към
катедра Теория и история на държавата и правото, води семинарни занятия на
студенти от първи курс по специалност „Право“.
Александър Димитров има професионален опит в областта на регулаторната рамка на
дружествата със специална инвестиционна цел, придобит през трудовия си стаж, като
директор за връзки с инвеститорите, който започва през 2018 год. в „Арко Тауърс“
АДСИЦ. Дружеството се занимава основно с управление на недивжими имоти,
управление на финансови активи и др.
Към момента Г-н Димитров е правен – консултант в „Оптима адвайзорс“ АД. Същият
отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и на чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа за заемане на посочената длъжност.

