






































































































































































Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от 
дневния ред за разпределение на печалбата за 2016  г. 

 
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото 

събрание приема 99.46 % от печалбата за финансовата 2016 г., 
определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата 
със специална инвестиционна цел общо в размер на 14 546 
684.51 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване 
на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя 
брутен дивидент в размер на 0,17 лева на една акция от 
капитала на Дружеството. 

 
 
Предложение на Съвета на директорите за решение по т.5 от 
дневния ред за назначаване на експерт – счетоводител – 

регистриран одитор за 2017 год. 
 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото 
събрание да назначи предложения от Съвета на директорите по 
препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – 
регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД , специализирано 
одиторско предприятие за извършване проверка и заверка на 
годишния финансов отчет на “Адванс Терафонд” АДСИЦ към 
31.12.2017 година. 

 
 
Предложение на Съвета на директорите за решение по т.10 от 

дневния ред за промяна в Устава на Дружеството;  
 
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Чл.57 да придобие 

следната редакция:  
 
“Чл.57 По смисъла на този устав термините "вътрешна информация", 

"лица с достъп до вътрешна информация" и "пазарна злоупотреба с 
финансови инструменти" имат значението, дадено им в действащото 
законодателство."  

 



AO OETTIOTO CbEPAHTIE
yi^tHt?T31ffi1#**""u

AOKJIAA
HA O WITIMfl KOMI4TET HA .,A,ryAHC TEPAOOHI'AACIilI

34 IEI4HOCTTA My rrPE3 2016f .

Hacrorrquar AoKJIa,q na Ognrnnr KoMrdrer na "A4raHc Tepa$oug"A,4clU e cbcraBeH Ha ocHoBaHue Haql. 108 or 3axoua 3a He3aBl,Icunaur $zuaucoB oAur /3HOO/, H3HcKBarrI orr{er ga Aefisocrra na OAraruuq
KoMI{rer npeA opraHa rro HtBHatraBaHe - O6rqoro cr6panue, BeAHEx roAurrrHo, 3aeAHo c npgeMaHero Ha
roAHruHI'If, $unaucon orqer KaKro H I,I3rorBf,He I,I [peAocraBg na Korrar,rcultra sa uy6lz.reH HaA3op
HaA perrcTpkrpa[ilTe oArropll B cpoK Ao 30IoHrI roAr.rrreH AoKJraA sa 4efinocrra uy.

OAuruu.rr KoMI'Irer na "Agaauc TepaSoHg"AACIq e us6pau c perreHne ua O6qoro cr6panNe ua
aKqnoHepr{Te or 31 .05.2016 r. c MaHAar ABe roAr,rHt4 }r e B cbcraB:

o Kanaes flerpon KaMeuos - flpe4cegaren
o Xeqxo fiunaurpon flerpon - rfueu
. flerlp flofinoa ,{ofiuon - gleu

rlneuonere ua O4urnus KoMHTer ca uzlpatfu. npu rorrHoro crra3BaHe ua 3axosa. Bcuqxu qJreHoBe Ha
Kon'rureTa ca BBHITTHLI H He3aBHcHMH lr orroBapf,T Ha ocraHaJrr,rre H3r,rcKBaHH, na qn.l07 or 3HOO r Ha
gefi crnaqo:ro 3aKoHoAareJrcrBo.

flpes orve:ruu.t nepl{oA O4Irrunxr KoMLITeT Hacoqa 4efiuocrra cu B H3rr6JrHeHr,re Ha cneAHr,rre Synxqlru:

1. Yqacmue e ruadnndeHuemo Ha npo4ecume no Qunarucoeo omqumoHe Ha ,,Adearuc

TepaQorud"A$CIII{:

. t OuHaHcoso-crleroBoAHusr orAer ua o6crryxnarrlo Apyxecrso "KAPOJI OHHAHC,, EOOL
H3BtptrBarqo cqeroBoAHo o6cnyxnaue Ha "A4rauc Tepa$oug" AACHII npeAocraBs
$uHancoaa raHSoprvraqnx na OAnruuf, KoMHTer lo 15-ro qncJro Ha BceKH Meceq, cJreABauI
Meceqa Ha oriII,ITaHeto. [IHtpopMarlr{{Ta e pas6upaerr,ra H HaAexAHa r,r orpa3.f,ra snnauconoro
cbcTofl HHe Ha ApyxecTBoTo.

o lpyxecrBoro H3rorBr rpI,IMecerIHH MexAHHHrl $unaHconn orqerr{ H roAprrrreH $uHaHcon
orqer, KolITo npeAcraB, s KoMl,Icu.f,ra sa $uuaucoB HaA3op H piBKpHBa ua o6tqecrneHocrra
upea nuSopMar{[oHHara clrcreMa EKCTPI4 B 3aKoHoycraHoBeHrs cpoK.

o flpes orrrrupamns nepl{oA "KAPOJI OI{HAHC" EOOA, H3BbprxBarrlo cqeroBoAHo
o6c.rvxnaae Ha o'AAsaHc Tepa$on4" AACI( e ocbrrlecrBuJr npeABapr{reJreH KoHTpoJr 3a

, 3aKoHocbo6pasuoct, npeAl{ [oeMaHe Ha 3aAbJu(eHr,re LrJrr{ H3BtprrrBaHe Ha pa3xoA, KaKTo r,r

Bbpxy rlflJrara gefinocr na .(pyxecrnoro;

2. Vqacmue e ruafunrudenuemo Ha eQexmuottocmma Ha cacme*rame sa'sbmperuer KoHmpon u 3(t
ynpasneHae Ha pucnoseme 6 dpyucecmaomo:

t B apyxecrBoro HMa IlsrpaAeHa cxcreMa 3a BbrperrteH KoHTpoJr Karo ce npuJrarar pa3nLrqHr4
cHcreML 3a KoHTpon u y[paBJIeHHe Ha pHcKa, KoHTo rioArloMarar Aefiuocrra Ha pbKoBoAHHs
nepcoH&Jl, HaMaJIrBar Sznanconnte, olepaIIHoHHHTe H rcpfiAarrecKHTe pr,rcKoBe H AonpgHac.flT
3a BrrcoKoro KarlecrBo ua $uuaucoBuTe orqerv.



"A4nauc TepaQon4"AACI4I rIMa eAHocre[eHHa cr,rcreMa Ha yrpaBJreHrre c yrpaBr.rreJreH
opmH Crrer Ha Ar,rpexTopr.rre, B cbcraB rpa SnsuuecKu JrHrIa.
.f,cno ca 4eSIaHIapanH BbrpeIrrHI,ITe npaBr,rJra sa pa6ora, KaKTo H rtpaBarar,r saAbJrxeHwffaHa

MeHI{AXMbHTa }r CJIyx(HTenHTe.

Oropusupanero u oAo6p.f,BaHero Ha cAenKlrre, KaKTo rr pa3flJrarqanuffa ca orpaHgrreHg Ao
JIHqa, OflpaBOMOIIIeHIT CbC CbOTBeTHrTre [paBa.
Cxruoqenure or ApyxecrBoro cAeJrKH ca npaBr.rJrHo AoKyMeHTHpaHH, Karo rrrnara
AOKyMeHTaTIHX Ce CbXpaHrBa nO [peABapHTerHo opraH[3HpaH HaqxH.
Ilpes 2016 roAuHa He ca pa3Kpr{TH r{3MaMr,r n.{pyxecrno:ro.

3. Vqacmue e ruadnnderuuemo Ha Hesanuctattan rPuruancoe odum na dpyercecmsomo:

HesasucNr'r oAHTop Ha *A4naHc Tepa$oHg"AACI4II 3a 2016 roAHHa e oAHTopcKo
npeAnpusrue "r{elofir ogrr" OOA.
o4uruulr KoMHTer ce yBepa B He3aBLIcI,IMocrra Ha peracrpr{paHr{fl oAHTop Ha ApyxecrBoro B
cborBercrBl{e c I,I3I{cKBaHvItfia Ha 3axona 3a He3aBr.rcl{naur {unaucoB oAHT uErwqHus, KoAeKc
ua npo$ecr,roHzurHuTe cqeroBoAr.meJrr{.

B npoqeca Ha He3aBucnIra SIaHaucoB oAlrr sa 2016 roAr{Ha He ca BI3HHKHzrJrH Hepa3perrreHH
oAHTHlr upo6leuu c oAr,rropcKoro rrpeArrpnflTvre.
flpes 2016 roAHHa He ca AaBaHIa or O4urua, KoMerr{T o4o6penur no qn. 64. an.. 3 u 'ail. 66.
ar. 3 or 3HOO.

4. Ifpuenaue Ha doutada HapezacmpupaHutt odumop:

OAHrnlrst KoMHTer ce 3alo3Ha c AoKIIaAa 3a ]r3BbprueHnfl oAHT sa 2016 roAHHa ]r ro npge
eArrHoAyrxHo 6es :a6erexxr,r.

5. Vvacmue npu a3zomeflHemo a npedcmaenHemo Ha "Adeqnc TepaQond"A[CIIIf Ha npenopbKa
omHocHo usfiopa Ha pezucmpupaa odumop, xoilmo da usetputu He3anucttttufl fiuruaucoe odum
rua dpywecmBomo 3a 2017 zoduua:

Oguruum KoMI{Ter KoHcrarl{pa HTIJII{qHe ua pa:6rapareJrcrBo MexAy oAHTopa, pbKoBoAcrBoro
u $unancono-crleroBoAHu-g orAeJI, crr.rKoBaHe Ha eKllnrrre ra 4o6pa c6BMecrHa qefiuoc'r.
CtqenpelteHHo KoHcrar[Ipa, qe Ha ocHoBaHl/te H3r,IcKBaHI4flTaHaHoB]L 3arcou 3a He3aBHc[rMHs

$uuancor oAHT I,I BbBeAeHlITe c Hero orpaHuqeHH, 3a npoAbJrxureJrHocr.ra Ha rrepr{oAa, [pe3
xoft:ro €AI,IH perncrpzpaH oAI,ITop Moxe Aa rtBtprrrBa He3aBHcHM $uuancor oAr,rr Ha eAHo
npeArpu.srue ",{enofir o4I4T" OO.{ nxua npaBo Aa H3B6prrrr [poBepKa H 3aBepKa na f(DO na
"AgnaHc TepaSorq"AACI4II 3a orqerHar a 2017 r-oArrHa.

Br: ocHosa Ha re3u KoHcraraIIHH, Ha xeJraHl4ero Ha MeH[Ax(MbHTa H aKu[oHepgTe Ha
,{pyxecrnoro oAHTbr Ha "AAsaHc Tepa$on4"AACIq Aa ce H3B6prrrBa or eAHa or qerr,rpnTe
MexAyHapoAHI{ KOMnaHI{rI CreIIHaJIt[3ilpAHU B U3B1prrrBaHero Ha oAHTHr,r yCJryrH H HA
HalpaBeHI'ITe npeABapl4TenHx IIpofIBaIIvM H npoBeAeHH piBIoBopH Ha ocHoBaHue ql.l08,
u.l r.6 or 3H@O, Konaurersr HanpaBI,I rpenoptKa sa us6op na '15pucr u flur OgHr" OO.4
3a perrcrpt4paH oAr{rop Ha "A4Bauc Tepa$ong"AACI,q 3a ofierHara}}l7 roAHHa.

6. llrt(xtp,*tupilfie uil casemq na lupexmopatne rm t'Adounc Tepafiorud"Af,crl$ 30
pfiyrmilrrrltfite om :Juilrniltunte.nilutt oium u nottcrtflgarue flo riollr-b$ nilttiltt 3ttdt,,tttcunter,rz,utnt
oittm e donpuxeart xt iocmooepilocmntfl nu $unancononto otnqufiuurc, Rdtuttto g po.ttttffia H{t
oiumnan tio.Nt firenx B nto3a npoqec:



B xoAa Ha cBosra 4efiHocr OAHTHT-I KoMImer Moxe Aa norBtpArc, qe He ca ycraHoBeHu cra6oqrur
I,JII'I HepeAHocrLI, Kouro Aa [oBnHfltr Ha rrecrHoro r,I AocroBepHo npeAcrBrHe ua 4efinocrra Ha
"AAsasc Tepa$orq"AACIq, KaKTo u na QnHaucoBHTe pe3yJrrarr.r or ra3n Aefrsocr.

Hactorqrarr AoKJIaA IIeJII,I Aa [peAcraBn Ha BHr{MaHHero Ha aKqr.IoHeprre rnuQoprvraqxa sa
rlepHora Ha MaHAara Ha Ogutnru KoMrrrer r.r ocHoBHnre nplrHrrunn, BBs ocHoBa Ha Kor,rro e
oclrrlecrBeHa Aefi nocrra.

O.qu'reg KoMr{Ter Ha "ArsaHc T,
12 anpwr2Ol7 rctulaa

l. KaueuKaMenos

2. Xeqxo,[u

3. flerrp,(ofinon
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СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 
 
 

Като предприятие от обществен интерес по смисъла на пар.1, т.26 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (ДВ, 
бр.95,29.11.2016г.), в „Адванс Терафонд“ АДСИЦ функционира одитен комитет 
съобразно утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите от 
30.01.2017г. „Структура, правила и принципи за функциониране на Одитен 
комитет“ при следните параметри: 
 

I. ПРЕДМЕТ 
 

чл.1. Настоящият статут регламентира функциите, правата и 
отговорностите на Одитния комитет в структурата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, 
който подпомага корпоративното ръководство по отношение на въпросите за 
финансовия одит и вътрешния контрол в предприятието. 
 

II. СЪСТАВ И СТРУКТУРА 
 

чл.2. (1) Одитният комитет на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ се състои от 
трима членове. 

(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на 
акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите на 
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ. За членове на одитния комитет могат да се избират и 
членове на съвета на директорите, които не са негови изпълнителни членове.   

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават 
образователно-квалификационна степен „магистър", познания в областта, в която 
работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 
5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.   

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и 
независими от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ. Независим член на одитния комитет не 
може да е:   

1. член на съвета на директорите, изпълнителният директор или служител 
на предприятието;   

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;   
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на 

лице по т. 2;   
4. свързано лице с друг член на управителния орган на „Адванс Терафонд“ 

АДСИЦ.   
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена 

декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко 
номинирано лице за член на одитния комитет. Когато едно или повече от тези 
обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет 
незабавно уведомява писмено съвета на директорите на предприятието и 
прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото 
общо събрание се избира нов член.   
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(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. 
Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.   

(7) Общото събрание на акционерите одобрява настоящия статут на 
одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности 
по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и 
взаимоотношенията му с органите за управление.   
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 
 

Чл.3. (1) Одитният комитет:   
1. информира управителния орган на предприятието за резултатите от 

задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е 
допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на 
одитния комитет в този процес;   

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и 
предложения, за да се гарантира неговата ефективност;   

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на 
системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение 
на финансовото отчитане в одитираното предприятие;  

 4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, 
включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и 
заключенията на Комисията за публичен надзор по прилагането на чл. 26, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;  

 5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в 
съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от 
Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето 
на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;  

 6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и 
препоръчва назначаването му;   

7. уведомява Комисията за публичен надзор, както и управителния орган на 
предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от 
Закона за независимия финансов одит в 7-дневен срок от датата на решението;   

8. отчита дейността си пред органа по назначаване;   
9. изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор в срок до 30 юни 

годишен доклад за дейността си.  
(2) Управителният орган на предприятието осигурява достатъчни ресурси 

на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.   
(3) Членовете на управителния орган и служителите на предприятието са 

длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността 
му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него 
информация.  
 

IV. ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ 
  

Чл.4. (1) Заседанията и работата на одитния комитет се водят от 
председателя, който се избира на първото заседание. 

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя – по негова 
инициатива или по предложение на който и да било от членовете на съвета на 
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директорите. Председателят на одитния комитет няма право да откаже 
свикването на заседание. 

Чл.5. (1) Заседанието е редовно, ако на него физически присъстват повече 
от половината членове на комитета. Никой присъстващ не може да представлява 
повече от един отсъстващ. 

(2) Ако са поканени, на заседанията могат да присъстват компетентни 
служители на предприятието, външните одитори или консултанти. 

Чл.6.  (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 
(2) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове са заявили писмено съгласието си за решението и са подписали 
протокола. 

(3) За всяко заседание на комитета се води протокол, в който се  отразяват 
дневният ред, взетите решения и начинът на гласуване на членовете. 
Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове. 

(4) Срокът за съхранение на протоколите е пет години. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 







  

Образец 
 

ПЪЛНОМОЩНО  
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на  

“АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ  
 

В случай на акционер юридическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за 

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

адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на 

представляващ по закон ……………………, със седалище и адрес на управление 

………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на 

……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, 

безналични акции с право на глас от капитала на „АДВАНС ТЕРАФОНД” 

АДСИЦ - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от 

Закона за публично предлагане на ценни книжа 

 

или 

В случай на акционер физическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за 

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

постоянен адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в 

качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... 

/......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на „АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ” - гр.София на основание чл. 

226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на 

ценни книжа 

 

 
                УПЪЛНОМОЩАВАМ 

В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР 

………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, 

ап…………, 

Или 
В случай на пълномощник  юридическо лице 



  

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, 

ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, 

ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., 

издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. 

..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................  

 
да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на 

редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „АДВАНС ТЕРАФОНД” 
АДСИЦ което ще се проведе на 30 май 2017 г., в 12:00 часа в гр. София, ул. Златовръх” 
№1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 14 юни 
2017 година в 12:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 
……………................….. броя акции от капитала на  дружество „АДВАНС ТЕРАФОНД” 
АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

 
1. Доклад за дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОС 

приема доклада за дейността на дружеството за 2016 година. 
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен 

финансов отчет за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – 
счетоводителя по годишния финансов отчет за 2016 г. 

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2016 година; 

проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2016 година.  
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС 

приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.46 % от печалбата за 
финансовата 2016 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел общо в размер на 14 546 684.51 лева да бъдат 
разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския 
закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.17 лева на една акция от капитала на 
Дружеството.  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за 

заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОС назначава 
предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – 
счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2017 година;  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 



  
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета 
на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год; 

проект за решение -  ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 
год; 

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
8. Приемане статут на одитния комитет на Дружеството, в който са 

определени неговите функции, права и отговорности по отношение на 
финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и 
взаимоотношенията му с органите за управление проект за решение -  ОС приема 
статут на одитния комитет на Дружеството, в който са определени неговите функции, 
права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния 
одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;  

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
 
9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 

г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;  
 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
10. Обсъждане на промяна в Устава на Дружеството; проект за решение - ОС 

приема направеното предложение на Съвета на директорите за промяна в Устава на 
Дружеството; 

 
Начин за гласуване:  
За, против, по своя преценка, въздържал се 
 
11. Разни 
 
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на 

инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има 
право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. 
Упълномощаването обхваща/необхваща въпроси, които са включени в дневния ред при 
условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а 
от ТЗ.  В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена 
преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  пълномощникът 
има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 
прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в 
дневния ред.  

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права 
е нищожно. 

 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  






