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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 2021 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. 

 

(1) Общо описание на начина на гласуване 

През 2021 г. Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него 

колективни инвестиционни схеми, е взело участие в 12 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 пълномощникът е служител от 

отдел „Управление на активи“ или отдел „Анализи“ на Управляващото дружество.  

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

съобразно описаните в политиката за ангажираност принципи.  

През 2021 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 
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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 2021 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 2021 г.  
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1) „ЕЛАНА Агрокредит“ АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 20.05.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на 

Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на 

специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 

2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 2 866 054.35 лв. 

(два милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди петдесет и четири лева и тридесет и пет 

стотинки) да бъде разпределена по следния начин:  10 % (десет процента) или 286 605.43 лв. (двеста 

осемдесет и шест хиляди шестстотин и пет лева и четиридесет и три стотинки) за попълване Фонд 

„Резервен“ на Дружеството;  остатъкът от 2 579 448.92 лв. (два милиона петстотин седемдесет и 

девет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) да бъде 

разпределен като дивидент, като брутният дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден 

след деня на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на 

печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2020 г., след получаване на списък на акционерите 

от „Централен депозитар“ АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно 

изкупуване на собствени акции на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 

дейността им през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за 

освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 

дейността им през 2020 г.“. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. 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“ 

 

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

възнагражденията през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада 

на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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9. Приемане на решение за изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект за 

решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния 

комитет.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

Дружеството за 2021 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 2021 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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2) „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 15.06.2021 г. Дневен ред:  

 

1. Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за 

дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 

неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 

2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството 

за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и 

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2020 г. Проект за решение: Общото 

събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на 

неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Общото събрание на 

акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 

Управителния и Надзорния съвет за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите 

приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и 

Надзорния съвет за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2020 г. Проект за решение: 

Общото събрание на акционерите приема с печалбата, реализирана от дружеството през 2020 г., в 

размер на 1 965 718,29 (един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди седемстотин и 

осемнадесет лева и двадесет и девет стотинки), да се формират допълнителни резерви на 

дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. Проект за решение: Общото събрание 

на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 

121871342, включено с рег. № 017 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван 

от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за 

проверка и заверка на консолидирания и неконсолидирания отчет на дружеството за 2021 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. Проект за решение: 

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 

дейността му през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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9. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на 

акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. 

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

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2020 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2020 г. Проект на решение по 

т. 1: “Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 

г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 

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 2020г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година. Проект на 

решение по т. 4: „ ОСА приема решение финансовият резултат за 2020 г., който е печалба в размер на 

994 824.55 лева, да се разпредели , както следва: 

• Разпределение към фонд резервен (10%): 99 482.45 лева. 
• Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2020 г.  
• Остатъкът от печалбата в размер на 895,342 лева се отнася в сметка „Неразпределена 

печалба” от минали години “ 

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“ 

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

2020 г. Проект на решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 
6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет. Проект на решение по т. 6: „ 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“ 

 
7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов 

отчет на дружеството за 2021 г. Проект на решение по т. 7: „Общото събрание на акционерите избира 

за одитор на Дружеството за 2021 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“ 

 

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

възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 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 2020 г.“  
Начин на гласуване: „ЗА“ 

 
9. Продължаване на мандата на Съвета на директорите. Проект на решение по т. 9: „ Общото 

събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав: Цветан Борисов  
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Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Петър 

Борисов Статев, Чавдар Велизаров Димитров с 2(две) години и при досегашното възнаграждение”. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
 

10. Приемане на решение за одобряване на промени в Политиката за възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“АД.  

 

По предложението на Съвета на директорите съгласно обявената покана за ОСА: 

Начин на гласуване „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

По предложението на Председателя на събранието, направено на заседанието на ОСА: 

Начин на гласуване „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 
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4) „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на 

Дружеството за 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на 

специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 

2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020 г. в размер на 62 457.33 лв. 

(шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и седем лева и тридесет и три стотинки), а след 

преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 4 746.65 лв. (четири хиляди 

седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) да бъде разпределена в 100 %-

тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0,0005295895239 лв. на една 

акция от капитала на Дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 

2021/2022 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството 

през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение 

на членовете на Съвета на директорите за 2021/2022 г. до провеждане на редовното годишно Общо 

събрание на акционерите на Дружеството през 2022 г. в размер на 50 % от минималната работна 

заплата за страната.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на 

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

гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни 

възнаграждения.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание 

на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н 

Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите 

членове на Съвета на директорите на Дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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9. 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“ 

 

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

възнагражденията през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада 

на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение: 

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Приемане на решение за изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект 

за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния 

комитет.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

Дружеството за 2021 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 2021 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

14. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект на решение: 

„Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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5) "АЛТЕРКО" АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2020 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета 

на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния 

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския 

доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен 

финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. 

и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания 

Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от 

емитирането на акции във фонд „Резервен“. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции 

да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 

лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и 

Устава на Дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 

2020 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от реализираната печалба 

за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната 

през 2020 г. нетна печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, както 

следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка в 

размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденти от неразпределената 

печалба на дружеството през 2018 и 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба 

за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената 

печалба за 2018г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на 

дивидент. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за 

разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:  - Обща сума за 

разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева;  - Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция;  - Срок за 

изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на 
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което е взето решението за изплащане на дивидент;  - Начин на изплащане – чрез „Централен 

Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 

8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;  - Право да получат дивидент имат 

лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден 

след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството. Oбщото 

събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и 

фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само 

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

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от 

отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на 

Алтерко АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД 

през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение за подновяване за 2021 г. на одитния ангажимент на регистрирания 

одитор на „Алтерко“ АД - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран 

одитор с номер 086 и с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, 

регистриран одитор с номер 0601, по препоръка на Одитния комитет. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г. Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по 

изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД 

през 2020 г . 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния 

комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране 

за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, 

Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г. 

 

15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във 

възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите и гаранциите за управление. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, 

съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за 

управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

18. Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз 

основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Предложение за 

решение: Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз 

основа на акции на Дружеството на членовете на Съвет на директорите за 2021 г., съгласно 

писмените материали. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на 

Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД. Предложение за 

решение: Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на 

Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД като допълнително 

възнаграждение (годишен бонус), съгласно писмените материали и овластява Съвета на директорите 

да извършва всички правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставянето на 

акциите на правоимащите лица. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

20. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно 

писмените материали. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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6) „Холдинг Света София” АД 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг 

Света София” АД за 2020 г. Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за 

дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие 

за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: ОС 

приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг 

Света София” АД за 2020 г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен 

финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.;  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и 

управлението на „Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение: ОС приема годишния 

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света 

София” АД за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за 

проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 

2020 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско 

предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света 

София” АД за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет 

на „Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и 

заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. 

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 

2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение: ОС 

приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: ОС приема 

предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.; 

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” 

АД за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 

дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета 

на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОС избира 

предложения от Одитния комитет одитор Емилия Гюрова с рег № 590 за регистриран одитор на 

дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет 

(индивидуален и консолидиран) на “Холдинг Света София” АД за 2021 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

13. Избор на Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението 

на членовете на Одитния комитет, на основание член 107 от акона за независимия финансов одит.; 

Проект за решение: ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение 

на неговите членове, съгласно предложение за решение, съсдържащо се в материалите по дневния ред. 

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

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2021 г. Дневен ред: 

 

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

дружеството през 2020 г. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема 

индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 

2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД 

за извършена проверка на индивидуалния годишен  финансов  отчет на дружеството за 2020 г. и на 

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: «Общото 

събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско 

предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на 

дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – 

Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за 

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

отчет на дружеството за 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за 

решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на 

дружеството за 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Доклад на Одитния комитет за 2020 г Проект за решение: «Общото събрание на акционерите 

приема представения доклад на Одитния комитет за 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

през 2020 г. Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което 

ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо 

възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г. Проект за решение: «На основание чл. 

9, ал.2 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 членове на Съвета на директорите, които получават 

променливо възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2021 г., а именно левовата 

равностойност по фиксирания курс на БНБ на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 75% се 

разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии и 25% - на базата на нефинансови 

критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2021 г.” 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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9. от дневния ред: Промяна в адреса на управление на дружеството. Проект за решение: 

«Адресът на управление на Дружеството се променя, както следва: Гр. София, 1138, р-н Младост, ул. 

«Абагар» №22, София Сити Лоджистик Парк,  Административна сграда, ет. 5» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

10. Промени в Устава на Дружеството. Проект за решение:  

 
Чл. 3 се променя и придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на 

дружеството е: гр. София 1138, район Младост, ул. „Абагар“ № 22, София Сити Лоджистик Парк, 
Административна сграда, ет.5.“ 
 

Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството 
взема решения по чл. 21, т.1, 2 (с изключение на увеличаване на капитала съгласно чл.112, ал.3 от 
ЗППЦК), 3, 5 (само при повишение със 100% и повече или намаление с 30% и повече на възнаграждението 
на изпълнителните членове на Съвета на директорите), 7 (само при разпределение на по-малко от 
50% от печалбата като дивидент), и 11 с мнозинство 85.5% от всички акции с право на глас в 
регистрирания капитал. Общото събрание взема решения по чл. 21, т. 2 (само при увеличаване на 
капитала съгласно чл.112, ал.3 от ЗППЦК) с мнозинство 67% от всички акции с право на глас в 
регистриран капитал. 
 

Чл.30, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Дружеството се управлява от 
Съвет на директорите в състав от 9 (деветима) члена, от които 6 (шестима) члена ще бъдат 
посочени в съответствие с чл.30, ал.2 от Устава и 3 (трима) независими члена ще бъдат посочени в 
съответствие с чл.30, ал.7 от Устава. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат 
дееспособни физически или юридически лица. 
 

Чл.30, ал.2 се променя и придобива следното съдържание: „При условията на чл.21, по всяко 
време акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в дружеството, има право (но не 
и задължение) да посочи един член на Съвета на директорите. По всяко време акционер, който 
притежава най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право (но не и задължение) да посочи 
петима члена на Съвета на директорите. Ако в някой момент нито един акционер не притежава 
минимум 15.5% или минимум 60% от всички акции в дружеството, тогава предложение за избор на 
съответния брой членове на Съвета на директорите и при същите условия може да се направи по 
взаимно съгласие на няколко акционера, които притежават общо посочения брой акции от капитала 
на дружеството. Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни или независими, не 
получават възнаграждение от дружеството. 
 

Чл.30, ал.7 се променя и придобива следното съдържание: „Най-малко една трета от 
членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Акционер, който притежава 
най-малко 60% от всички акции в дружеството, има право да посочи един от независимите членове на 
Съвета на директорите, акционер, който притежава най-малко 15.5% от всички акции в 
дружеството, има право да посочи един от независимите членове на Съвета на директорите, както 
и акционери, които притежават най-малко 85% от всички акции в дружеството, имат право да 
посочат един от независимите членове на Съвета на директорите.  
 

Създава се нов чл.30, ал.2 със следното съдържание: Чл.30, ал.2 и чл.30, ал.7 ще се прилагат 
съответно и при освобождаване или замяна на членове на Съвета на директорите. «Избира 
Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и 
завери индивидуалния годишен  финансов  отчет и консолидирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2020 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

11. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение: «1. Освобождава като членове на 

Съвета на директорите: Георги Иванов Глогов, Данаил Василев Данаилов и Хенрик Януш Жиш. 2. Избира 

като нови членове на Съвета на директорите: Ив Пиер Луи Делма, гражданин на Франция, роден на 

хххххххх г.; Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на хххххххххх г.; Седрик Фавр-Лорен, 

гражданин на Франция, роден на ххххххх г.;  Матийо Пол Робер Уинтжен, гражданин на Франция, роден 
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на ххххххххх г.;  Венсан Франсоа Пол Гуийе, гражданин на Франция, роден на хххххххх г.;  Антоан Марсел 

Пол Тусен, гражданин на Франция, роден на ххххххх г. – независим член;  „КЕЙЕНВИ“ ЕООД, ЕИК: 

206513613, представлявано в Съвета на директорите от управителя Владимир Йорданов Агов, 

гражданин на България, ЕГН: хххххххх– независим член» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Определяне мандата на Съвета на директорите. Проект за решение: „Мандатът на всички 

членовете на Съвета на директорите се определя до 29.06.2024 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

13. Определяне на възнаграждението на новоизбраните независими членове на Съвета на 

директорите и промяна във възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите. 

Проект за решение:  

„1. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите получават само фиксирано 
възнаграждение в размер на левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) 
евро за присъствено заседание на Съвета на директорите, но не-повече от левовата равностойност 
по фиксирания курс на БНБ на 20 000 (двадесет хиляди) евро за календарна година. 
2. Считано от 01.07.2021 г. възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите се 
променя, както следва: 
а) постоянно брутно възнаграждение: левовата равностойност по фиксирания курс на БНБ на 250 000 
(двеста и петдесет хиляди) евро годишно; 
б) променливо брутно възнаграждение: 30% от постоянното годишно възнаграждение, платимо при 
изпълнение на минималните финансови и нефинасови критерии, определяни ежегодно с решение на 
Общото събрание; 
3. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение 
към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението 
на Общото събрание, с права да договори други допълнителни промени в условията по договора по 
целесъобразност. 
4. Новоизбраните независими членове на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължават да 
внесат по банкова сметка на дружеството гаранция за своето управление в размер на левовата 
равностойност по фиксирания курс на БНБ на 5 000 (пет хиляди) евро всеки, а изпълнителния член на 
Съвета на директорите – да довнесе гаранция, до размера на 3-месечното си брутно 
възнаграждение.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

14. Промени в Одитния комитет и определяне на мандата на членовете. Проект за решение: „1. 

Освобождава като член на Одитния комитет Христо Василев Грозданов и избира на негово място 

Мари-Елен Жан Мишон, гражданка на Франция, родена на хххххххххх г.  2. Мандатът на членовете на 

Одитния комитет се определя до 29.06.2024 г.“ 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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8) “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ 

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална 

инвестиционна цел през 2020 г. Проект за решение: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността 

и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

2020 г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на 

годишния финансов отчет за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел 

за 2020 г. Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството 

със специална инвестиционна цел за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна 

цел за 2020 г. Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със 

специална инвестиционна цел за 2020 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. Проект за решение: ОС приема отчета на 

Директора за връзка с инвеститорите. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г. Проект за решение: ОС 

приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г. Проект за 

решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС взема 

решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 100 % от преобразувания финансов 

резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 2 878 599.71 лв., или 0.0830958 

лв. брутен дивидент на акция. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. Проект за решение: ОС избира "Ърнст 

и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. 

„Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална 

инвестиционна цел за 2021 г. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОС преизбира 

Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай 

Сергеевич Драгомирецки за нов петгодишен мандат. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на 

дружеството със специална инвестиционна цел. Проект за решение: ОС определя брутно месечно 

възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет 

хиляди лева).  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на 

директорите. Проект за решение: ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на 

директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях. 

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

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: «Общото събрание на 

акционерите взема решение да разпредели за изплащане на дивидент на акционерите цялата печалба 

на дружеството за 2020 г., както и част от неразпределената печалба на дружеството за предходни 

години, в общ размер на 28 232 499.75 лв. - по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с 

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

на общото събрание.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

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

финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Избира „Мазарс" ООД – рег. № 0169 за 

регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен  финансов  отчет и 

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.» 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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10) „АЛТЕРКО” АД 

Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 15.10.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. 

По предложението на Съвета на директорите съгласно обявената покана за ОСА: 

Начин на гласуване „ЗА“ 

  



23 

 

11) “Индустриален холдинг България” АД 

Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 18.11.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружество на основание чл. 200, т. 2 от 

Търговския закон, във връзка с чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на 

чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК, от 107 400 643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин 

четиридесет и три) лева на 96 808 417 (деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди 

четиристотин и седемнадесет) лева, чрез обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин 

деветдесет и две хиляди двеста двадесет и шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, 

безналични собствени акции, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, с номинална 

стойност 1 (един) лев всяка. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 

капиталът на Дружество да бъде намален, на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон, във връзка с 

чл. 13 от Устава на Дружеството и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 от ЗППЦК от 107 400 

643 (сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три) лева на 96 808 417 

(деветдесет и шест милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и седемнадесет) лева, чрез 

обезсилване на 10 592 226 (десет милиона петстотин деветдесет и две хиляди двеста двадесет и 

шест) броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от 

„Индустриален холдинг България” АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Цел на намаляването 

на капитала е оптимизиране на капиталовата структура на Дружеството с оглед притежаваните 

собствени акции. 

Начин на гласуване „ЗА“ 

 

2. Промени в Устава на Дружеството, във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за 

намаляване на капитала на „Индустриален холдинг България” АД.  

По предложението на Съвета на директорите съгласно обявената покана за ОСА: 

Начин на гласуване „ЗА“ 

 

3. Разни. 

 

4. Прекратяване действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на 

„Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание на 

акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от 

дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение. Проект за решение: Общото 

събрание на акционерите прекратява действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени 

акции на „Индустриален Холдинг България” АД, стартирана съгласно решение взето от Общо събрание 

на акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 29.06.2017 г. по точка 13 от 

дневния ред, считано от датата на вземане на настоящото решение.  

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

5. Приемане на решение за стартиране на нова процедура за обратно изкупуване на собствени 

акции на „Индустриален Холдинг България” АД. Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 

111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова 

процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” 

АД при следните условия: а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка 

една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от 

„Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване 

и не повече от 10 % от капитала на Дружеството; б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ 

години, считано от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на 

„Индустриален Холдинг България” АД; в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция; 
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г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 2.04 лв. на акция; д/ Овластява Управителния съвет на 

„Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното 

изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание 

на акционерите. 

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“ 

 

По предложението от акционера „БУЛЛС“ АД: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от 

ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на нова процедура за обратно 

изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните 

условия: а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна 

година от срока за обратно изкупуване по б. б/ от общия брой акции, издадени от „Индустриален 

Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 

10 % от капитала на Дружеството; б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ години, считано 

от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг 

България” АД; в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 1.00 лв. на акция; г/ Максимален размер 

на цената на изкупуване – 3.00 лв. на акция; д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален 

Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши 

всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 
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12) „Софарма Трейдинг” АД,  

Извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на проведено на 19.11.2021 г. Дневен ред: 

 

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 

АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, чл. 27, т. 4 и чл. 31, ал. 1 от Устава на дружеството. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членa на 

Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД Димитър Георгиев Димитров на основание чл. 

221, т. 4 от Търговския закон, чл. 27, т. 4 и чл. 31, ал. 1 от Устава на дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

2. Избор на член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и определяне на 

гаранцията му за управление. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира 

следното лице за член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с мандат до 15.06.2024 

г.: Венцислав Стефанов Маринов. Определя се размер на гаранцията за управление, която 

новоизбраният член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да внесе в 7-дневен срок 

от избирането му, а именно – трикратният размер на месечното брутно възнаграждение на 

новоизбрания член на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

3. Изменения и допълнения на Устава на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, както 

следва: 1) Чл. 36, т.2   се изменя и придобива следната редакция: 2. При положителен финансов 

резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи 

еднократно възнаграждение в размер до един процент от консолидираната нетна печалба на 

Дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

4. Изменения и допълнения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, както следва: 1). Чл. 9, ал. 1 се изменя и придобива следната 

редакция: Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по 

решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно 

възнаграждение в размер до един процент от консолидираната нетна печалба на дружеството. 

Начин на гласуване: „ЗА“ 

 

 


