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По т. 1 от дневния ред:   
 Точка 1: Освобождаване на КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН 

ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ от длъжност в качеството им на 
членове на Съвета на директорите;  

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава КАМЕН 
МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ и ГОСПОДИН СТОЯНОВ 
ДИНЕВ от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите.“ 
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По т.2 от дневния ред 

Точка 2: Избиране на Александър Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989 г., 
Мартин Сеферинов Първанов, роден на 21.04.1983 г. и Десислава Будьонова Чакърова, 
родена на 26.07.1988 г. за нови членове на Съвета на директорите и определяне на 
гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени; 

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Александър 
Велиславов Тодоров, роден на 17.06.1989 г., Мартин Сеферинов Първанов, роден на 
21.04.1983 г. и Десислава Будьонова Чакърова, родена на 26.07.1988 г. за нови членове 
на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в 
който същите следва да бъдат внесени, съгласно направени предложения от 
акционери.“ 
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По т.3 от дневния ред 

Точка 3: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;  

Съветът на директорите няма конкретни предложения, поради което 
предлага следния Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя 
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението на дружеството, съгласно направени предложения от 
акционери.“ 
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По т.4 от дневния ред 

Точка 4: Приемане на изменения в Устава на дружеството; 
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните 

изменения в Устава, а именно:  
4.1. Допълва Устава с нов чл. 9а със следната редакция: 
„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в 

Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване 
на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ 
номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет 
милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, 
размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в 
решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото 
законодателство и Устава.“ 

4.2. Допълва Устава с нов чл. 9б със следната редакция: 
„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в 

Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за 
увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 
20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или 
привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за 
увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на 
всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока 
и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу 
съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на 
емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния 
посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите 
обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“ 

4.3. Общото събрание може да гласува и други промени в Устава на 
дружеството, съгласно направени предложения от акционери.“ 
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