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ДОКЛАД 

За изпълнението на политиката за ангажираност на  

УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД 

 

Въведение 

Докладът е изготвен на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. Докладът има за цел да 

представи информация за изпълнението на прилаганата от дружество политика за ангажираност 

съгласно чл. 105а от ЗДКИСДПКИ през 2020 г. при инвестиране в акции на дружества със 

седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка. 

Управляващото дружество публикува информацията за изпълнение на политиката за 

ангажираност в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено 

правото на глас. Информация за изпълнение на политиката за ангажираност съдържа: 

1. общо описание на начина на гласуване;  

2. обяснение на най-важните гласувания; 

3. информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 

от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото 

дружество е инвестирало за сметка на КИС, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, 

освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, посочени в политиката за 

ангажираност. 

 

Настоящият доклад включва информация за цялата 2020 г., независимо от факта, че политиката 

за ангажираност на Управляващото дружество е разработена и приета от Съвета на директорите 

на 24.09.2020 г. Поради това някои фактори, свързани с ангажираността на акционерите, е 

възможно да не са относими към упражняването на правото на глас за периода преди 

приемането на политиката. 

 

(1) Общо описание на начина на гласуване 

През 2020 г. Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него 

колективни инвестиционни схеми, е взело участие в 7 общи събрания на акционерите на 

публични компании от Република България. Управляващото дружество не е взело участие в 

общите събрания на някои български компании, както и на и компании със седалище извън 

България, чиито акции се търгуват на регулиран пазар извън България, отчитайки фактори като 

малкия размер на участието, разходите свързани с участието в общите събрания, степента на 

прозрачност на емитента, вкл. чрез разкриване на информация и осъществяване на диалог с 

инвеститорите.   

Правото на глас в общите събрания е упражнено чрез законите представители на 

Управляващото дружество или чрез упълномощено лице, като в почти всички случаи 

пълномощникът е служител от отдел „Управление на активи“ или отдел „Анализи“ на 

Управляващото дружество.  
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Правото на глас по акциите, притежавани от колективните инвестиционни схеми е упражнено 

съобразно описаните в политиката за ангажираност принципи.  

През 2020 г. Управляващото дружество не е упражнило права на глас по акции, включени в 

управляван по собствена преценка индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или 

парични средства (доверително управление). 

 

(2) Обяснение на най-важните гласувания 

Като най-важни гласувания за периода могат да бъдат посочени тези, свързани със състава, 

мандата и възнаграждението на управителните и надзорни органи, промени в капитала, 

реогранизация и преструктуриране, сделки, за които е необходимо одобрение от страна на 

акционерите, избор на одитор. Подробна информация за тези гласувания е дадена в т. 4 по-долу. 

 

(3) Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на 

§ 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа 

През 2020 г. Управляващото дружество не е използвало услугите на упълномощен съветник по 

смисъла на § 1, т. 55 от ДР на ЗППЦК. 

 

(4) Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които 

Управляващото дружество е инвестирало за сметка на КИС 

По-долу е представена информация за начина, по който Управляващото дружество, действащо 

за сметка на управляваните от него КИС, е упражнило правото на глас по акциите, включени в 

портфейла на КИС, на общите събрание на акционерите на съответните компании през 2020 г.  
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1) „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2020 г. 

Дневен ред:  

 

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото 

събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на 

Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на 

специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 

2019 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2019 г. в размер на 2 770 802.45 лв. 

(два милиона седемстотин и седемдесет хиляди осемстотин и два лева и четиридесет и пет 

стотинки) да бъде разпределена по следния начин: 

- 10 % (десет процента) или 277 080.25 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди и осемдесет лева и 

двадесет и пет стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството; 

- остатъкът от 2 493 722.20 лв. (два милиона четиристотин деветдесет и три хиляди 

седемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като 

определя брутен дивидент в размер на 0,068078823530 лв. на една акция от капитала на 

Дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване 

от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и прокуриста на 

Дружеството до края на мандата на настоящия Съвет на директорите, респ. до датата на провеждане 

на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на 

директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение 

на членовете на Съвета на директорите и прокуриста до края на мандата на настоящия Съвет на 

директорите, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на 

което ще бъде избран нов Съвет на директорите, както следва: 

–  за изпълнителния директор в размер на пет минимални работни заплати; 

–  за останалите членове на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати; 

–  за прокуриста в размер на три минимални работни заплати.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на 

директорите и прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 

определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и прокуриста в размер на 

три брутни месечни възнаграждения.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на 

Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и прокуриста на Дружеството. Проект 

за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава  Владимир Велев в качеството му на 

председател на Съвета на директорите да сключи от името на Дружеството договор с Гергана 

Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите 

членове на Съвета на директорите и прокуриста на Дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

10. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, 

одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството 

за 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за 

възнагражденията през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада 

на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2019 г.“   

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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2) „СПИДИ” АД 

Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2020 г. 

Дневен ред: 

 

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на 

дружеството през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема индивидуалния 

годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019г. 

Начин на гласуване: не се провежда гласуване 

 

3. Доклад на регистрирания одитор - специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД за 

извършената проверка на дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на 

акционерите приема доклада на регистрирания одитор - специализирано одиторско предприятие „АФА“ 

ООД за извършената проверка индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. 

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор - специализирано 

одиторско предприятие „АФА“ ООД за извършената проверка на консолидирания годишен финансов 

отчет на дружеството за 2019 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за 

решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов 

отчет на Дружеството за 2019 г.“  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за 

решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов 

отчет на Дружеството за 2019 г.“  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Доклад на Одитния комитет за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 

приема представения доклад на Одитния комитет за 2019 г.“  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“.  

Начин на гласуване: „ЗА“  

 

8. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Общото събрание 

на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 

17 732 068.51 лв., както следва:  1) сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане 

на дивидент на акционерите по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата 

на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК изплащането да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото 

събрание;  2) остатъкът от печалбата за 2019 г., да бъде отнесен като неразпределена печалба. 

Начин на гласуване: „ЗА“  

 

9. Определяне на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, 

което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение 
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от дружеството, за дейността им през 2020 г. Проект за решение: „На основание чл. 9, ал. 12 от 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото 

събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, 

което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение 

от дружеството, за дейността им през 2020 г., а именно 135 000 лв., от които 100 000 лв. на базата на 

финансови критерии и 35 000 лв. на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета 

на директорите от 15.05.2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“  

 

10. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен 

финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Избира „АФА“ ООД за регистриран 

одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на 

Дружеството за 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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3) “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД 

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2020 г. 

Дневен ред: 

 

1. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции. Проект за 

решение: Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции 

при следните условия: Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 

на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството;  Срок за обратно изкупуване - не 

по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство.  

ОСА овластява УС на дружеството в рамките на  срока да провежда неограничен брой процедури по 

обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа; Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на акционерите 

следва да взема решение относно минималния и максималния  размер на цената на изкупуване в диапазон 

от 7,40 лв. до 11лв.- като  овластява УС на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната 

от общото събрание минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на 

всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна  процедура, в зависимост от пазарните условия, УС 

по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложени от 

общото събрание на акционерите.  Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: 

ОСА  овластява УС на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното 

изкупуване на собствени акции;  Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за 

стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му 

дружества чрез предоставяне на акции;  ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни 

параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в 

изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване 

при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и 

краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване; 

ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване 

съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за стимулиране на членовете на 

корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и на дъщерните му дружества.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния  съвет на „Телелинк Бизнес 

Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и 

целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк 

Бизнес Сървисис Груп“ АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for 

Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ 

АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, 

Canada Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International 

B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено 

плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и 

Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands. Проект за решение:  

Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк 

Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно условия и 

целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на „Телелинк Бизнес 

Сървисис Груп“ АД, ,във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific 

Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД  на Комутел 

ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary 

Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща 

възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 
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щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco 

Systems International B.V., Netherlands. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

3. Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и 

следващите от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на публичното дружество относно 

издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, 

едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД  на Комутел ДОО (регистрационен 

номер 07554133, адрес на управление Omladinskih Brigada 88b, 11070 Belgrade – Serbia) и Телелинк 

Словения (Регистрационен номер 6596240000, адрес на управление: Medno 32E, 1210 Ljubljana – 

Sentvid – Slovenia) в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary 

Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), 

обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в 

размер на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк 

ДОО, Словения със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, 

подробно описани в изготвения от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД 

мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за издаване на предварително одобрение 

по реда на чл. 114 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото 

събрание на акционерите на публичното дружество с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee 

for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД  

на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada 

Square Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), 

обезпечаваща възможността да се купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер 

на до 5 100 000 щатски долара, по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения 

със Cisco Systems International B.V., Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от 

Управителния съвет мотивиран доклад.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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4) “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 27.08.2020 г. 

Дневен ред:  

 

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания 

доклад за дейността на Дружеството за 2019 година. Проект за решение: Общото събрание на 

акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за 

дейността на Дружеството за 2019 година. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Доклада на регистрирания одитор за 

извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за 

извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Доклада за 

извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2019 година.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на 

Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година. Проект за решение: 

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и 

Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 

2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.” 

Начин на гласуване: „Въздържал се“ 

 

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година 

 

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет 

и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2019 г. 

 

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 

дейността им през 2019 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност за дейността им през 2019 година: 

като членове на Надзорния съвет: 

 Снежана Илиева Христова; 

 Константин Кузмов Зографов; 

 „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.  

като членове на Управителния съвет: 

 Данета Ангелова Желева; 

 Емилиян Емилов Абаджиев; 

 Борислав Емилов Гаврилов; 

 Бойко Николов Ноев 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния 

съвет на Дружеството за 2019 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 
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месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 

2019 година в размер на 1000 лв. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година. 

 

10. Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет. Проект за 

решение – Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на 

Одитния комитет. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година. Проект за решение: Общото 

събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 

2020 година - „АФА” ООД. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

Забележка: По т. 5, 6 и 9 от дневния ред на общото събрание не е проведено гласуване от 

акционерите. 
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5) “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 10.09.2020 г. 

Дневен ред: 

 

1. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 

г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния 

съвет за дейността на дружеството през 2019 г.   

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2019 г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския 

доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.  Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на 

Дружеството за 2019 г.   

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен 

финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 

приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на 

Дружеството за 2019 г.   

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 

г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран 

Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.   

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 

г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния 

съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., в размер 

на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) 

лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21 728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на 

Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.246 ал.2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала 

на Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и 

деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като  паричен дивидент, а именно 

0.01564 лева дивидент на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на 

Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. 

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, 

включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и 

Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.  Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството 

Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова 
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Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев 

Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2019 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 

2019 г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността 

на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите приема и одобрява Статут на одитния комитет.   

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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6) “СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“АД 

 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 16.09.2020 г. 

Дневен ред:  

 

1. Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2019 г. Проект на решение по 

т. 1: “Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект на 

решение по т. 2: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 

резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 

2019г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 

г. Проект на решение по т. 3: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор 

за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството 

за 2019г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 година. Проект на 

решение по т. 4: „ ОСА приема решение финансовият резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 1 

897 559,21 лева да се разпредели , както следва:  Разпределение към фонд резервен (10%): 189 755.92 

лева;  Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2019 г.;  Остатъкът от печалбата в 

размер на 1 707 803.29 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.“ 

Начин на гласуване: „Въздържал се“ 

 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 

2019 г. Проект на решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.“ 

Начин на гласуване: „Въздържал се“ 

 

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет 

на дружеството за 2020 г. Проект на решение по т. 6: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството 

за 2020 г. “Грант Торнтон“ ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към 

Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“ “ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет. Проект на решение по т. 7: „Общото 

събрание, на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за 

дейността на одитния комитет на дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Приемане на доклад на комитета по възнагражденията за прилагането на политиката за 

възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 г. Проект на решение по т. 8: 

„Общото събрание одобрява доклад на комитета по възнагражденията за прилагането на политиката за 

възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2019 г.“ 

Начин на гласуване: „Въздържал се“ 

  



14 

 

7) „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД 

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.09.2020 г. 

Дневен ред:  

 

1. Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от 

капитала на Дружеството. Проект за решение: „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК 

Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД приема решение за обратно изкупуване 

на акции при следните условия:  1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10 % 

от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване, но не повече от 3 % 

годишно;  2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 (пет) години от приемане на решението за 

обратно изкупуване на собствени акции на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;  3. Минимален размер на цената на 

изкупуване: 0,90 лв. (деветдесет стотинки);  4. Максимален размер на цената на изкупуване: 1,10 лв. 

(един лев и десет стотинки);  5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите 

на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното 

изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на 

обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и 

конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в 

настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено 

обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ 

АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за 

обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ ТЗ. На основание чл. 

111, ал. 6 ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор 

и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи, и за инвестиционния 

посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще 

бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на 

акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството 

собствени акции след извършване на обратното изкупуване.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. (Добавена по реда на чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Приемане на 

изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения 

на Дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

 


