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    П Р О Т О К О Л  

ОТ  

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  

НА 

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД 

28.06.2017 год. 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

• Място и време на провеждане: Място на провеждане: гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе” 

№ 1А 

Дата: 28.06.2017 г. 

Начало: 10:00 часа 

В 10:00 часа  г-н Радослав Пашов определен за 

Председател на Мандатната комисия с вътрешна 

фирмена заповед №296/23.06.2017  докладва за 

резултатите от регистрацията на акционерите, като 

прочете протокола на Мандатната комисия. 

Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 3 912 

458  броя акции с право на глас или 68,07 % от съдебно 

регистрирания капитал на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - 

БЕЛОВО” АД и 68,07% от акциите с право на глас. 

Лично присъстват и двамата акционери, притежаващи 

3 912 458 броя акции, а чрез пълномощници не са 

представени акционери. 

 

Г-н Михаил Сидеридис, Изпълнителен директор, - 

откри заседанието на редовното  общо събрание. 

 

Г-н Михаил Сидеридис, Изпълнителен директор, 

предложи да се подложи на гласуване от ОСА 

присъствието на лица – неакционери в залата, а именно 

на: 

София Кирилова Аргирова-Атанасова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 
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адв. Камен Колев Иванов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радослав Пашов – Председател на мандатната комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Родева – член на мандатната комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светла Паничарова 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 
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Катя Арангелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгена Иванова – Председател на одитен комитет на 

Завод за хартия – Белово АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинос Караянис – номиниран за нов член на 

Съвета на директорите 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
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ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

Г-н Михаил Сидеридис предложи за деловото 

протичане на Общото събрание да бъдат избрани  

Председател на събранието, секретар и преброители.  

Г-н Михаил Сидеридис предложи да бъдат избрани за 

председател на заседанието г-жа София Кирилова 

Аргирова-Атанасова; адв. Камен Колев Иванов  за 

секретар на заседанието и преброител на гласовете  – 

Катя Арангелова и Светла Паничарова 

Други предложения не бяха направени. 

 

• Председател на заседанието: София Кирилова Аргирова-Атанасова  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

• Секретар на заседанието  адв. Камен Колев Иванов   

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

• Преброители на гласовете: Катя Арангелова 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 
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ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

И 

Светла Паничарова 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

• Присъствали членове на Съвета на директорите: Михаил Еммануил Сидеридис, Севдалина Антонова 

Аспарухова. 

• Присъствали лица-неакционери: София Кирилова Аргирова-Атанасова, адв. Камен 

Колев Иванов, Радослав Пашов, Мария Родева, 

Георгена Иванова, Катя Арангелова, Светла 

Паничарова и Константинос Карянис. 

• Констатации на председателя и секретаря на 

заседанието: 

Има кворум за провеждане на редовното заседание на 

Общото събрание на акционерите на „ЗАВОД ЗА 

ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, тъй като присъстват и са 

представени акционери, вписани 14 дни преди датата 

на Общото събрание в книгата на акционерите, водена 

от Централен депозитар, притежаващи 3 912 458 броя 

акции или 68,07% от капитала на дружеството. 

Редовното заседание на Общото събрание на 

акционерите е свикано съгласно закона и устава, може 

да бъде проведено и да приема валидни решения. 

Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за 

свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в 

търговския регистър на 25.05.2017 г.  

 

 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема годишния доклад на Съвета на 

директорите на дружеството през 2016 г. 

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет 

на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема одитирания годишен финансов 
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отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 

3. Приемане на решение за покриване на 

реализираната загубата от дружеството за 2016 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение реализираната през 2016 

г. загуба на дружеството след облагане с данъци в 

размер на 887 195,76 лв. да бъде покрита с 

Неразпределена печалба на дружеството от предходни 

години в същия размер. 

4. Приемане на решение за освобождаване на 

членовете на Съвета на директорите от отговорност за 

дейността им през 2016 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2016 г. 

5. Приемане на решение за промяна в състава на 

Съвета на директорите. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите избира Димитриос 

Александрос Зеритис, Георгиос Александрос Зеритис, 

Константинос Караянис, Николаос Сарис и Михаил 

Тамиолакис за нови членове на СД с 5-годишен 

мандат от вписване на решението в ТР към АП. 

6. Приемане на годишния доклад за дейността на 

директора за връзки с инвеститорите на Завод за 

хартия - Белово АД през 2016 г. Предложение за 

решение: Общото събрание на акционерите приема 

представения Доклад за дейността на директора за 

връзки с инвеститорите на Завод за хартия - Белово 

АД през 2016 г. 

 7. Приемане на доклада на одитен комитет за 2016 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема доклада на одитния комитет за 

2016 г. 

 8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение за избор на регистриран 

одитор на дружеството за 2017 г. съгласно 

предложението на одитния комитет 

 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на 

Завод за хартия - Белово АД за прилагане на политика 

за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на дружеството за 2016 г. Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите 

приема доклада за прилагане на политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на дружеството за 2016 г. 
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 10. Приемане на решение за промяна на Политиката 

за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите променя Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите. 

11.Приемане на решение за промяна на 

възнагражденията на досегашните членове на Съвета 

на директорите чрез намаляването им и определяне на 

възнагражденията на новите членове на СД. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите променя възнагражденията на 

досегашните членовете на Съвета на директорите чрез 

намаляването им и определя възнагражденията на 

новите членове на Съвета на директорите. 

12.Определяне на размера на гаранциите за 

управлението на новите членове на Съвета на 

директорите и лице, което да подпише договорите им 

за управление. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите определя гаранциите за 

управлението на новите членове на СД - в размер на 0 

лв. и определя Председателя на СД, като лице, което 

да подпише договорите им за управление. 

13.Приемане на решение за избор на членове на 

одитен комитет на дружеството и определяне на 

възнаграждения и мандат на одитния комитет. 

Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите избира членове на одитен комитет на 

дружеството, възнаграждения и мандат съгласно 

направеното предложение. 

14. Приемане на Статут на одитния комитет на 

дружеството. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите приема статута на одитния 

комитет на дружеството 

15. Приемане на решение за промяна в Устава на 

дружеството. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите приема решение за промяна 

в Устава на дружеството съгласно писмените 

материали. 

 

ІІ. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения  по конституирането, дневния ред и 

провеждането на редовното заседание на Общото 

събрание на акционерите: 

Възражения по конституирането, дневния ред и 

провеждането на Редовното заседание на Общото 

събрание на акционерите не бяха направени.  

Процедурни предложения:   
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Процедурно предложение на Председателя на Общото 

събрание на акционерите: годишният доклад на Съвета 

на директорите за дейността на дружеството през 2016 

г., одитираният финансов отчет за 2016 г. и 

одиторският доклад, докладът по изпълнение на 

Политиката за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите за 2016 г., докладите на одитния 

комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 

2016 г., както и Статута на одитния комитет на 

дружеството и изменената Политика за 

възнагражденията на членовете на СД да не се четат, 

т.к. са публично оповестени и приложени към 

материалите по дневния ред и акционерите са имали 

възможност да се запознаят с тях, като въпроси по 

материалите могат да бъдат задавани от акционерите. 

Председателят на общото събрание на акционерите 

подложи процедурното предложение на гласуване. 

След проведеното гласуване  

 

Общото събрание реши: 

 

годишният доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2016 г., одитираният 

финансов отчет за 2016 г. и одиторският доклад, 

докладът по изпълнение на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите за 2016 г., докладите на одитния комитет и 

на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., 

както и Статута на одитния комитет на дружеството и 

изменената Политика за възнагражденията на 

членовете на СД да не се четат, т.к. са публично 

оповестени и приложени към материалите по дневния 

ред и акционерите са имали възможност да се запознаят 

с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат 

задавани от акционерите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % 

от представения капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  

ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ІІІ. РЕШЕНИЯ                                                                        ГЛАСУВАНЕ 

І. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния 

доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2016 г.  

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и 

с оглед приетото процедурно предложение даде думата на 

акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. 

Председателят на събранието прочете предложението за 

решение на СД. Други предложения не постъпиха. След 
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проведеното гласуване  

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на 

Съвета на директорите на дружеството през 2016 г. 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема.. 

ІІ. По точка втора от дневния ред: . Приемане на одитирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския 

доклад.  

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с 

оглед приетото процедурно предложение даде думата на 

акционерите за въпроси и изказвания.  Такива не постъпиха.  

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета 

на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други 

предложения не бяха направени. Председателят на събранието 

подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. 

След проведеното гласуване  

  

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен 

финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  
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Предложението се приема. 

ІІІ. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за 

покриване на реализираната загубата от дружеството за 2016 г.  

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде 

думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и 

разисквания не бяха направени.  

Председателят на събранието запозна акционерите с 

предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от 

дневния ред. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема решение 

реализираната през 2016 г. загуба на дружеството след облагане 

с данъци в размер на 887 195,76 лв. да бъде покрита с 

Неразпределена печалба на дружеството от предходни години в 

същия размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ІV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение 

за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от 

отговорност за дейността им през 2016 г.  

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде 

думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и 

разисквания не бяха направени.  

Председателят на събранието запозна акционерите с 

предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от 

дневния ред. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на 

Съвета на директорите от всяка отговорност за дейността им 

през 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за 

промяна в състава на Съвета на директорите.  

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде 

думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и 

разисквания не бяха направени.  

Председателят на събранието поясни на акционерите, че към 

писмените материали за общото събрание са представени 

всички изискуеми от приложимото българско законодателство 

декларации, уведомления и други документи от номинираните 

за нови членове на СД.  

Димитриос Александрос Зеритис, Георгиос Александрос 

Зеритис и Константинос Караянис, които лично присъстват на 

заседанието на общото събрание, потвърдиха верността на 

предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4, изр. 

първо от ЗППЦК документи на общото събрание на 

акционерите на дружеството. Николаос Сарис и Михаил 

Тамиолакис, които не присъстват лично на заседанието на 

общото събрание, са представили писмени потвърждения на 

верността на предоставените съгласно разпоредбата на чл. 116а, 

ал. 4, изр. първо от ЗППЦК документи на общото събрание на 

акционерите на дружеството.  

Председателят на събранието поясни на акционерите, че 

Димитриос Александрос Зеритис, Георгиос Александрос 

Зеритис и Константинос Караянис не са независими членове на 

Съвета на директорите, поради което изискването на чл. 116а, 

ал. 5 от ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите 

членове на съвета на директорите …. на публичното дружество 

в представения капитал на общото събрание се включват 

акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от 

ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са 

представлявани други акционери.” не е относимо и не следва да 

се прилага.  

Председателят на събранието поясни, че Николаос Сарис и 

Михаил Тамиолакис са независими членове на Съвета на 

директорите, поради което изискването на чл. 116а, ал. 5 от 
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ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите членове на 

съвета на директорите …. на публичното дружество в 

представения капитал на общото събрание се включват акциите, 

притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само 

ако на събранието не присъстват и не са представлявани други 

акционери.” следва да се приложи по отношение на 

независимите членове на СД. 

Председателят поясни, че на заседанието на общото събрание не 

присъстват  други акционери, а само такива, които са  лицата по 

чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно всички 

акционери ще гласуват по предложението за решение по 

отношение на всички лица, номинирани за нови членове на СД. 

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета 

на директорите за решение по т.11 от дневния ред. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След 

проведеното гласуване  

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите избира  

 

Димитриос Александрос Зеритис,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгиос Александрос Зеритис,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинос Караянис,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаос Сарис и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Тамиолакис за нови членове на СД с 5-годишен мандат 

от вписване на решението в ТР към АП. 

 

 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 
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БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

VІ. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния 

доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на 

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД през 2016 г.  

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с 

оглед приетото процедурно предложение даде думата на 

акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. 

Председателят на събранието запозна акционерите с 

предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от 

дневния ред. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад 

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Завод за 

хартия - Белово АД през 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

VІІ. По точка седма  от дневния ред: Приемане на доклада на 

одитен комитет за 2016 г.  

Председателят  на  събранието  прочете  т. 7  от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 7 от дневния ред. След това, с оглед приетото 

процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите 

 

 

 

 

 

 



15 

за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други 

предложения не бяха направени. Председателят на събранието 

подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. 

След проведеното гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния 

комитет за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

VІІІ. По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран 

одитор за 2017 г.  

Председателят  на  събранието прочете  т. 8  от  дневния  ред  и 

даде думата на г-жа Георгена Иваннова да запознае акционерите 

с конкретното предложение на одитния комитет. След това 

думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. 

Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание 

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха 

направени.  

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

Общото събрание реши: 

 

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на 

регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно 

предложението на одитния комитет, а именно: „Тренчев 

одитинг и консултинг” ЕООД с ключов одитор Георги Тренчев, 

per. Номер при ИДЕС 0647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 
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капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ІХ. По точка девета от дневния ред: Приемане на Доклад на 

Съвета на директорите на Завод за хартия - Белово АД за 

прилагане на политика за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.  

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и, с 

оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена 

на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. 

Председателят на събранието запозна акционерите с 

предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от 

дневния ред. Други предложения не бяха направени.  

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане 

на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на дружеството за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за 

промяна на Политиката за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите.  

Председателят  на  събранието прочете  т.10 от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 10 от дневния ред. След това думата беше 

дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не 

постъпиха. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 
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предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите променя Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ХІ. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на 

решение за промяна на възнагражденията на досегашните 

членове на Съвета на директорите чрез намаляването им и 

определяне на възнагражденията на новите членове на СД.  

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и 

представи на акционерите, конкретните предложения, отразени 

в писмените материали за общото събрание  

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, 

мнения, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.   

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета 

на директорите за решение по т.11 от дневния ред. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След 

проведеното гласуване  

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите променя възнагражденията на 

досегашните членовете на Съвета на директорите чрез 

намаляването им, както следва: 

1.  Председателят на Съвета на директорите Панайотис 

Димитриос Зеритис няма да получава постоянно и 

допълнително възнаграждение за периода от датата на влизане в 

сила на настоящото решение до следващо Редовно Общо 

събрание на акционерите г. С оглед финансово-икономическото 

състояние на дружеството Общото събрание ще определи 

съответно възнаграждение на г-н Панайотис Димитриос Зеритис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 
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като член на Съвета на директорите на следващо Редовно Общо 

събрание на акционерите. 

 

 

 

 

2.  Изпълнителният директор Михаил Еммануил 

Сидеридис няма да получава постоянно и допълнително 

възнаграждение за периода от датата на влизане в сила на 

настоящото решение до следващо Редовно Общо събрание на 

акционерите. С оглед финансово- икономическото състояние на 

дружеството Общото събрание ще определи съответно 

възнаграждение на г-н Михаил Еммануил Сидеридис за като 

член на Съвета на директорите на следващо Редовно Общо 

събрание на акционерите . 

 

 

 

 

 

 

3.  Членът на Съвета на директорите Севдалина Антонова 

Аспарухова няма да получава постоянно и допълнително 

възнаграждение за периода от датата на влизане в сила на 

настоящото решение до следващо Редовно Общо събрание на 

акционерите. С оглед финансово-икономическото състояние на 

дружеството Общото събрание ще определи съответно 

възнаграждение на г-жа Севдалина Антонова Аспарухова за 

като член на Съвета на директорите на следващо Редовно Общо 

събрание на акционерите . 

 

 

 

 

 

4.  Членът на Съвета на директорите Теодора Иванова 

Халачева няма да получава постоянно възнаграждение, за 

периода от датата на влизане в сила на настоящото решение до 

следващо Редовно Общо събрание на акционерите За същия 

период г-жа Халачева няма да получава допълнително 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 
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възнаграждение. С оглед финансово-икономическото състояние 

на дружеството Общото събрание ще определи съответно 

възнаграждение на г- жа Теодора Иванова Халачева като член 

на Съвета на директорите на следващо Редовно Общо събрание 

на акционерите.  

 

 

 

 

 

Общото събрание на акционерите определя възнагражденията 

на новите членове на Съвета на директорите, както следва 

1.  Димитриос Александрос Зеритис няма да получава 

възнаграждение за периода от вписването му в Търговския 

регистър до следващо Редовно Общо събрание на акционерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Георгиос Александрос Зеритис няма да получава 

възнаграждение за периода от вписването му в Търговския 

регистър до следващо Редовно Общо събрание на акционерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема.. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 
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3.  Константинос Караянис няма да получава 

възнаграждение за периода от вписването му в Търговския 

регистър до следващо Редовно Общо събрание на акционерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Николаос Сарис няма да получава възнаграждение за 

периода от вписването му в Търговския регистър до следващо 

Редовно Общо събрание на акционерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Михаил Тамиолакис няма да получава възнаграждение 

за периода от вписването му в Търговския регистър до следващо 

Редовно Общо събрание на акционерите 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  
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Предложението се приема. 

ХIІ. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на 

размера на гаранциите за управлението на новите членове на 

Съвета на директорите и лице, което да подпише договорите им 

за управление.  

Председателят  на  събранието прочете  т. 12 от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 12 от дневния ред. След това думата беше 

дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не 

постъпиха. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 12 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите определя гаранциите за 

управлението на новите членове на СД - в размер на 0 лв. и 

определя Председателя на СД, като лице, което да подпише 

договорите им за управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ХIIІ. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на 

решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството 

и определяне на възнаграждения и мандат на одитния комитет.  

Председателят  на  събранието прочете  т. 13 от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 13 от дневния ред.  

Председателят  на  събранието поясни на акционерите, че 

съгласно изискванията на чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

независимия финансов одит във всяко предприятие от 

обществен интерес, каквото е и Завод за хартия – Белово АД, 

трябва да се създаде одитен комитет, чиито членове се избират 

от общото събрание на акционерите и следва да отговарят на 
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изискванията на чл. 107 от ЗНФО.  

Председателят  на  събранието поясни на акционерите, че 

номинираните за членове на одитния комитет на дружеството са 

представили професионални биографии, дипломи, а 

независимите членове – и декларации за независимост, съгласно 

изискванията на ЗНФО, които са приложени към писмените 

материали. 

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и 

изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха 

направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 13 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите избира членове на 

одитен комитет на дружеството, възнаграждения и мандат 

съгласно направеното предложение, а именно: Даниела 

Пеева, Георгена Иванова и Константинос Караянис с 1-

годишен мандат и възнаграждение в размер на 400 лв. на 

заседание на независимия член на одитния комитет - 

Даниела Пеева, една минимална работна заплата за 

страната месечно на Председателя на одитния комитет 

Георгена Иванова, а Зависимият член на одитния комитет 

и член на СД Константинос Караянис няма да получава 

възнаграждение за участието си в одитния комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ХIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Приемане на 

Статут на одитния комитет на дружеството.  

Председателят  на  събранието прочете  т. 14 от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 14 от дневния ред.  

Председателят  на  събранието поясни на акционерите, че 

съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за 

независимия финансов одит «Общото събрание на акционерите 

или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който 

се определят неговите функции, права и отговорности по 

отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и 

вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за 

управление.» 
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 Председателят  на  събранието поясни на акционерите, че СД 

на дружеството е приел Статут на одитния комитет, който е 

приложен към писмените материали. 

След това, с оглед приетото процедурно предложение, думата 

беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не 

постъпиха. Други предложения не бяха направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 14 от дневния ред. След проведеното 

гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния 

комитет на дружеството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

ХV. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на 

решение за промяна в Устава на дружеството.  

Председателят  на  събранието прочете  т. 15 от  дневния  ред  и  

запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите 

за решение по т. 15 от дневния ред, както и с конкретните 

предложения за промени в Устава на дружеството, а именно: 

1. Чл.8, ал. 1, буква б.) се изменя и придобива следната 

редакция: „б.) чрез превръщане на част от печалбата в капитал;” 

2. Чл.8, ал. 1, буква в.) се допълва и придобива следната 

редакция: „в.) чрез превръщане на облигации, издадени като 

конвентируеми в акции;” 

3. Чл.9, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл.9, 

ал. 1. При увеличаване на капитала на дружеството всеки от 

акционерите има право да придобие част от новите акции, която 

съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. 

Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се 

прилагат.” 

4. Приема се нова ал. 2 на чл. 9 със следното съдържание: „(2) В 
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срок до пет години от вписване на настоящото изменение на 

Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има 

право да взема решения за увеличаване на капитала на 

дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 

000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или 

привилегировани акции. Увеличението на капитала от Съвета на 

директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши 

без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание 

на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на 

основание правомощията, предоставени му от настоящата 

разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала 

Съветът на директорите определя размера и целите на всяко 

увеличение; броя и вида на новите акции, правата и 

привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на 

правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу 

съществуващите акции; срока и условията за записване на 

новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и 

условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на 

който се възлага осъществяването на подписката, както и 

всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно 

разпоредби на действащото законодателство, необходими за 

осъществяване на съответното увеличаване на капитала.” 

5. Чл.10. се отменя.  

6. Чл.12, ал. 1 се измея и придобива следната редакция: „ чл. 12, 

ал. 1. Акциите са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се 

предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им 

участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на 

дружеството. Акциите на дружеството са обикновени, 

поименни, безналични акции с право на глас.” 

7. Чл. 12, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

12, ал. 2 Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.” 

8. Заглавието „Съдържание на акцията” се отменя. 

9. Чл. 13, ал. 1, букви от а) до ж) се отменят. 

10. Чл. 13, ал. 2 се отменя. 

11. Заглевието „Купюри” се отменя. 

12. Чл. 14 се отменя. 

13. Заглавието „Купони” се отменя. 

14. Чл. 15, ал. 1 се отменя. 

15. Чл. 15, ал. 2 се отменя. 

16. Чл. 15, ал. 3 се отменя. 

17. Заглавието „Прехвърляне на акции” се отменя. 

18. Чл. 16, ал. 1 се отменя. 

19. Чл. 16, ал. 2 се отменя. 

20. Чл. 16, ал. 3 се отменя. 
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21. Заглавието „Временни удостоверения” се отменя. 

22. Чл. 17, ал. 1 се отменя. 

23. Чл. 17, ал. 2 се отменя. 

24. Заглавието „Книгана акционерите с налични акции” се 

отменя. 

25. чл. 18 се отменя. 

26. Заглавието „Издаване и разпореждане с безналични акции” 

се изменя и придобива следната редакция: „Прехвърляне на 

акции”. 

27. Чл. 19, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

19, ал. 1. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без 

ограничения или условия, при спазване на изискванията на 

действащото законодателство за сделки с безналични акции.” 

28. Чл. 19, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

19, ал. 2. Прехвърлянето на поименните безналични акции, 

издадени от Дружеството има действие от момента на вписване 

на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава 

документ, удостоверяващ правата върху тези акции.” 

29. Чл. 19, ал. 3 се отменя. 

30. Чл. 20, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

20, ал. 1. Книгата на акционерите на Дружеството се води от 

„Централен депозитар” АД.” 

31. Чл. 20, ал. 2 се отменя. 

32. Заглавието „Право на „първи отказ”” се отменя. 

33. Чл. 21, ал. 1 се отменя. 

34. Чл. 21, ал. 2 се отминя. 

35. Чл. 21, ал. 3 се отменя. 

36. Чл. 35,ал. 3, буква в) се отменя.  

37. Приема се нова ал. 3 на чл. 36 със следното съдържание: 

„Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от 

чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в 

търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 

както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети 

на други дружества или кооперации, когато се извършва 

конкурентна дейност на дружеството“. 

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и 

изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха 

направени. 

Председателят на събранието подложи на гласуване 

предложението по т. 15 от дневния ред, като се гласува всяко 

предложение за изменение по отделно: 
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1. Чл.8, ал. 1, буква б.) се изменя и придобива следната 

редакция: „б.) чрез превръщане на част от печалбата в капитал;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чл.8, ал. 1, буква в.) се допълва и придобива следната 

редакция: „в.) чрез превръщане на облигации, издадени като 

конвентируеми в акции;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чл.9, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл.9, 

ал. 1. При увеличаване на капитала на дружеството всеки от 

акционерите има право да придобие част от новите акции, която 

съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. 

Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се 

прилагат.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 
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4. Приема се нова ал. 2 на чл. 9 със следното съдържание: „(2) В 

срок до пет години от вписване на настоящото изменение на 

Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има 

право да взема решения за увеличаване на капитала на 

дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 

000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или 

привилегировани акции. Увеличението на капитала от Съвета на 

директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши 

без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание 

на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на 

основание правомощията, предоставени му от настоящата 

разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала 

Съветът на директорите определя размера и целите на всяко 

увеличение; броя и вида на новите акции, правата и 

привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на 

правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу 

съществуващите акции; срока и условията за записване на 

новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и 

условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на 

който се възлага осъществяването на подписката, както и 

всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно 

разпоредби на действащото законодателство, необходими за 

осъществяване на съответното увеличаване на капитала.” 

 

5. Чл.10. се отменя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Чл.12, ал. 1 се измея и придобива следната редакция: „ чл. 12, 

ал. 1. Акциите са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се 

предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им 

участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на 

дружеството. Акциите на дружеството са обикновени, 

поименни, безналични акции с право на глас.” 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 
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7. Чл. 12, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

12, ал. 2 Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заглавието „Съдържание на акцията” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Чл. 13, ал. 1, букви от а) до ж) се отменят. 

 

 

 

 

 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 
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10. Чл. 13, ал. 2 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Заглевието „Купюри” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Чл. 14 се отменя. 

 

 

 

 

 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема.. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 
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13. Заглавието „Купони” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Чл. 15, ал. 1 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Чл. 15, ал. 2 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 
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16. Чл. 15, ал. 3 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Заглавието „Прехвърляне на акции” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Чл. 16, ал. 1 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 
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19. Чл. 16, ал. 2 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Чл. 16, ал. 3 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Заглавието „Временни удостоверения” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  
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22. Чл. 17, ал. 1 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Чл. 17, ал. 2 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Заглавието „Книгана акционерите с налични акции” се 

отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 
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25. чл. 18 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Заглавието „Издаване и разпореждане с безналични акции” 

се изменя и придобива следната редакция: „Прехвърляне на 

акции”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Чл. 19, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

19, ал. 1. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без 

ограничения или условия, при спазване на изискванията на 

действащото законодателство за сделки с безналични акции.” 

 

 

 

 

 

 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 
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28. Чл. 19, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

19, ал. 2. Прехвърлянето на поименните безналични акции, 

издадени от Дружеството има действие от момента на вписване 

на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава 

документ, удостоверяващ правата върху тези акции.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Чл. 19, ал. 3 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Чл. 20, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

20, ал. 1. Книгата на акционерите на Дружеството се води от 

„Централен депозитар” АД.” 

 

 

 

 

 

 

 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 
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31. Чл. 20, ал. 2 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Заглавието „Право на „първи отказ”” се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Чл. 21, ал. 1 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 
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34. Чл. 21, ал. 2 се отминя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Чл. 21, ал. 3 се отменя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Чл. 35,ал. 3, буква в) се отменя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема.. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 
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37. Приема се нова ал. 3 на чл. 36 със следното съдържание: 

„Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от 

чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в 

търговски дружества като неограничено отговорни 

съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или 

членове на съвети на други дружества или кооперации, когато 

се извършва конкурентна дейност на дружеството“. 

 

 

 

 

 

 

 

 След проведеното гласуване 

 

Общото събрание реши: 

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в 

Устава на дружеството съгласно писмените материали, а 

именно: 

1. Чл.8, ал. 1, буква б.) се изменя и придобива следната 

редакция: „б.) чрез превръщане на част от печалбата в капитал;” 

2. Чл.8, ал. 1, буква в.) се допълва и придобива следната 

редакция: „в.) чрез превръщане на облигации, издадени като 

конвентируеми в акции;” 

3. Чл.9, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл.9, 

ал. 1. При увеличаване на капитала на дружеството всеки от 

акционерите има право да придобие част от новите акции, която 

съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. 

Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се 

прилагат.” 

4. Приема се нова ал. 2 на чл. 9 със следното съдържание: „(2) В 

срок до пет години от вписване на настоящото изменение на 

Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има 

право да взема решения за увеличаване на капитала на 

дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 

000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или 

привилегировани акции. Увеличението на капитала от Съвета на 

директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши 

без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание 

на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 912 458 гласа – 100 % от 

представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0  гласа 

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА 

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 

3 912 458  гласа – 100 % от представения 

капитал или 68,07 % от капитала на 

дружеството  

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ПОДАДЕНИТЕ  ГЛАСОВЕ: 3 912 458  гласа – 

100 % от представения капитал или 68,07 % от 

капитала на дружеството  

Предложението се приема. 
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основание правомощията, предоставени му от настоящата 

разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала 

Съветът на директорите определя размера и целите на всяко 

увеличение; броя и вида на новите акции, правата и 

привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на 

правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу 

съществуващите акции; срока и условията за записване на 

новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и 

условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на 

който се възлага осъществяването на подписката, както и 

всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно 

разпоредби на действащото законодателство, необходими за 

осъществяване на съответното увеличаване на капитала.” 

5. Чл.10. се отменя.  

6. Чл.12, ал. 1 се измея и придобива следната редакция: „ чл. 12, 

ал. 1. Акциите са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се 

предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им 

участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на 

дружеството. Акциите на дружеството са обикновени, 

поименни, безналични акции с право на глас.” 

7. Чл. 12, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

12, ал. 2 Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.” 

8. Заглавието „Съдържание на акцията” се отменя. 

9. Чл. 13, ал. 1, букви от а) до ж) се отменят. 

10. Чл. 13, ал. 2 се отменя. 

11. Заглевието „Купюри” се отменя. 

12. Чл. 14 се отменя. 

13. Заглавието „Купони” се отменя. 

14. Чл. 15, ал. 1 се отменя. 

15. Чл. 15, ал. 2 се отменя. 

16. Чл. 15, ал. 3 се отменя. 

17. Заглавието „Прехвърляне на акции” се отменя. 

18. Чл. 16, ал. 1 се отменя. 

19. Чл. 16, ал. 2 се отменя. 

20. Чл. 16, ал. 3 се отменя. 

21. Заглавието „Временни удостоверения” се отменя. 

22. Чл. 17, ал. 1 се отменя. 

23. Чл. 17, ал. 2 се отменя. 

24. Заглавието „Книгана акционерите с налични акции” се 

отменя. 

25. чл. 18 се отменя. 

26. Заглавието „Издаване и разпореждане с безналични акции” 

се изменя и придобива следната редакция: „Прехвърляне на 
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акции”. 

27. Чл. 19, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „ Чл. 

19, ал. 1. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без 

ограничения или условия, при спазване на изискванията на 

действащото законодателство за сделки с безналични акции.” 

28. Чл. 19, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

19, ал. 2. Прехвърлянето на поименните безналични акции, 

издадени от Дружеството има действие от момента на вписване 

на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава 

документ, удостоверяващ правата върху тези акции.” 

29. Чл. 19, ал. 3 се отменя. 

30. Чл. 20, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 

20, ал. 1. Книгата на акционерите на Дружеството се води от 

„Централен депозитар” АД.” 

31. Чл. 20, ал. 2 се отменя. 

32. Заглавието „Право на „първи отказ”” се отменя. 

33. Чл. 21, ал. 1 се отменя. 

34. Чл. 21, ал. 2 се отминя. 

35. Чл. 21, ал. 3 се отменя. 

36. Чл. 35,ал. 3, буква в) се отменя.  

37. Приема се нова ал. 3 на чл. 36 със следното съдържание: 

„Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от 

чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в 

търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 

както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети 

на други дружества или кооперации, когато се извършва 

конкурентна дейност на дружеството“. 

 

Въпроси от акционери: 
Не постъпиха въпроси от акционери. 

  

 

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници. 

2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата 

на ОСА. 

3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно 

Общото събрание на акционерите. 

4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 

на 25.05.2017 г.  

5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. 

6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2016 г. 

7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2016 г.  



t2.

13.

8. IoAruuen oTqeT sa AefiHoclTa Ha AlrpeKropa 3a BpcilKH c nnaectnropllr'e npe3 2016 r'

g. Orqer ga Aefinoctta Ha oAI{rIrI{f, KoMI{Ter Ha ApyxecrBoro npe3 2016 r'

10. fioxnan no [r3rr5JrHeHne Ha flonrmmara 3a BB3Harpa)I(AeH[Iflra Ha qJleHoBere na Ctsef,a Ha AnpeKroprlT€

sa 2016 r.

11. llsucrcyeMr{re or T3 n 3ltrtrs' AeKrrapaqr[, yBeAoMJIeH[ff H Apyru AoKyMeIrr[I or HoMITH[rpaHI{re 3a HoBu

rureHoBe na Cr{.

Cmtyr Ha oAlITHlu KoMlrrer.

florqyrr,rentn Ha qlenoBere Ha oArrrllr{f, r(oMI{Ter' KaKTo rl AeKII4paUru[ 3a Ire3aBIIC]IMOCT OT

HesaBlrclrMlrre qIIeIroBe Ha o,(tHIItr KoMrlrer'

14. Kopumpana flonumKa 3a BS3HarpaI(AeHIIflTa IIa qfielloBerc na c,{'

1 5. flpeAfroxegl{, ot Csne'ra Ha A}IpeKropure 3a petueHuf, no TorIKIIre oT 'qHeBHHs 
peg - 15 6por'

16. flursorrrorrlHrr 3a npeACTaBureJrcTBO na ariuonepu n ocA - ne 6rxa npeAcTaBeHH

V. 3AKPI{BAHE HA oBIqoTo CbEPAHI,IE HA AKI.[aoHEPu:rE

IIopaAn II3qepIIBaHe Ha AHeBHItf, peA 3aceAalmero Ha O6qoro cs6panue 6e saxprro n 12'00 qaca'

ua N Ha qKquouePume:

{,YY!

(ans. KaMeH Kores I4nanon)
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