ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ
ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Северкооп –
Гъмза Холдинг” АД, могат след обявяването на поканата за свикване на общото събрание в
търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да
предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.
223а от Търговския закон.
2. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по точка 1, представят
за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния
ред и предложенията за решения по тях, и/или предложенията за решения по въпроси, вече
включени в дневния ред. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията се
смятат включени в предложения дневен ред.
3. В случаите по точка 2 акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на
„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на
въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал.4 от Търговския закон – списъка
с въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Същите се представят до
седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София 1504, ул.” Анжело Ронкали” 10.
4. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно
с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но
не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за
включването на въпросите в дневния ред.
5. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД публикува поканата за ОСА заедно с писмените материали
едновременно в сроковете по чл.115, ал.4 от ЗППЦК:
•

В търговски регистър, съгласно чл.223, ал.3 от Търговския закон;

•

Комисия за финансов надзор, съгласно чл.115, ал.4 от ЗППЦК, чрез интегрираната
информационна система за разкриване на информация по електронен път (E-Register),
изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор;

•

Информационната система „X3 News” на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, по реда
на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, чрез която изпълняваме задължението за разкриване на
информация пред обществеността. Чрез „X3 News” информацията се разкрива на
обществеността по начин, който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг
лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира;

•

www.severcoop.com – интернет страница на дружеството.

