ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG2100016158,
С ЕМИТЕНТ „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД
26.11.2018 г., СОФИЯ

Проекти за решения по точките от дневния ред на общото събрание на
облигационерите на първата по ред емисия корпоративни облигации ISIN код
BG2100016158, с емитент “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, гр. София, ЕИК
175371928, насрочено за 26.11.2018 г.

По т. 1 от дневния ред: Даване на съгласие за промяна на част от условията по
емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА
Финансов Холдинг” АД.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна
на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158,
издадени от “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, ЕИК 175371928, както следва: 1.
удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на
трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020
г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно)
главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на
тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.;
02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.
По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на
емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, чрез своите органи, да приеме
съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически
действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната
емисия по точка 1 от дневния ред.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на емитента
“ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме
съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически
действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната
емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на
облигационерите.

Образец

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ата,

…………………………,

ЕГН

.....................,

притежаващ/а

документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ....................,
с

адрес:

............................

–

облигационер,

притежаващ

……………………..

(……………………….) броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код
BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928,
(попълва се от облигационер – физическо лице)
или
Долуподписаният/ата,

…………………………,

ЕГН

.....................,

притежаващ/а

документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ....................,
с адрес: ........................., в качеството си на представляващ на ……………………, със
седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК
…………….. - облигационер, притежаващ …………………….. (……………………….)
броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на
„ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928,
(попълва се от облигационер – юридическо лице)
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / E:
……………………., ЕГН……………., л.к. № ………………, издадена от …………. на
………….г., с адрес: ………………………..
(попълва се за пълномощник – физическо лице)
или
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………,
ул……………….№.,

ет…….,

ЕИК

……………..,

представлявано

от

…………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. №
......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: ...................., в
качеството му на .....................................
(попълва се за пълномощник – юридическо лице)
да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на общото
събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации с ISIN код
BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928, което ще се
проведе на 26.11.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма
Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 и да гласува с притежаваните от ……………. общо ....……..
броя облигации по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а
именно:

1. Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни
облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна
на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158,
издадени от “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, ЕИК 175371928, както следва: 1.
удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на
трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020
г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно)
главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на
тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.;
02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.
За
Против
по своя преценка
въздържал се
(нужното се маркира)
2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента “ЕЛАНА
Финансов Холдинг” АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да
предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на
гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от
дневния ред. Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на
емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД и го упълномощава чрез своите органи, да
приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически
действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната
емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на
облигационерите.
за
против
по своя преценка
въздържал се
(нужното се маркира)
Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред
при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.
В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена
преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът
има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да
прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в
дневния ред.
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

