
ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният ________________________________, 

 

адрес ________________________, ЕГН ___________________, л.к. № ________, 

издадена на________ от МВР- _____________, Управител/Изпълнителен директор 

на _______, ЕИК/БУЛСТАТ ____________, със седалище и адрес на управление: 

________________, в качеството си на акционер, притежаващ _________/словом/ броя 

безналични акции от капитала на “Адванс Екуити Холдинг”АД, на основание чл. 226 от 

Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните 

книжа (ЗППЦК) 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

______________________________, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ __________________, 

седалище и адрес на управление: _______________________, с 

____________________________адрес: _______________, л.к.________, № 

_____________, издаден на _____________от МВР ___________да ме представлява /да 

представлява управляваното от мен дружество/ на редовното общо събрание на 

акционерите на “Адванс Екуити Холдинг” АД, което ще се проведе на 9 март 2015г. в гр. 

София, район „Лозенец“, ул.”Златовръх”1, ет.4 от 11.00 часа, а при липса на кворум на 

24 март 2015. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 

_____________ броя акции от капитала на дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД по 

въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1. Одобряване и приемане представения от Съвета на директорите мотивиран 

доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на 

предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2, предложение второ от ЗППЦК; 

 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема 

представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от 

ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, 

т.2, предложение второ от ЗППЦК. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

 

2. Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в 

„Интерсол“ АД и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за 

сключване на сделката;  

 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за придобиване на всички акции собственост на „Енерджи 

Инвест“ ЕАД, ЕИК 175059241 в „Интерсол“ АД, ЕИК 175440057, като покупната цена по 



сделката да се прихване срещу част от задължението на „Енерджи Инвест“ ЕАД по 

договор за заем от Дружеството при съществените условия по сделката, включително  

страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на СД, 

неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи 

Дружеството за сключване на сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

 

3. Трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД 

към „Адванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като 

непарична вноска и овластяване на лицата, представляващи Дружеството 

за извършване на увеличението на капитала. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи 

Инвест” ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като 

непарична вноска при условията и изискванията подробно описани в мотивирания 

доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, 

представляващи Дружеството за увеличението на капитала при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

4. Прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към 

Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за 

сключване на сделката. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ 

ООД към Дружеството, като покупната цена по сделката да се прихване срещу част от 

задължението на „Агро Тера Север“ АД по заем към Дружеството, при съществените 

условия по сделката, включително страни, предмет и стойност, подробно описани в 

мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява 

лицата, представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

5. Сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и 



Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД 

вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД и овластяване на лицата, 

представляващи Дружеството за сключване на сделката 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и 

Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането му 

дължимо от „Ремусс“ ООД. Стойността на цедираното вземане дължимо от 

Дружеството да се прихване срещу част от задължението на „Агро Тера Север“ АД към 

Дружеството. Сделката да се осъществи при съществените условия по нея, 

включително страни, предмет и стойност, подробно описани в мотивирания доклад на 

СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, 

представляващи Дружеството за сключване на сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

6. Сключване на договор за особен залог на машини на „Агро Тера Север“ АД 

в полза на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи 

Дружеството за сключване на сделката. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за сключване на договор за особен залог на машини на „Агро 

Тера Север“ АД в полза на Дружеството, който да бъде вписан в Централния регистър 

на особените залози при съществените условия по сделката, включително страни, 

предмет и стойност,  подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част 

от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за 

сключване на сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

7. Сключване на договор за цесия „Енерджи Ефект“ ЕАД Дружеството, с 

който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземания и 

овластяване на лицата, представляващи Дружеството за сключване на 

сделката. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за сключване на договор за цесия между „Енерджи Ефект“ ЕАД и 

Дружеството, с който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземане по 

отпуснат заем от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Адванс Енерджи 1“ ООД и вземане по 

издадени фактури от „Енерджи Ефект“ ЕАД към „Адванс Енерджи 1“ ООД, в качеството 

му на подизпълнител. Срещу прехвърлените вземания Дружеството да прихване 

собственото си вземане от „Енерджи Ефект“ ЕАД по отпуснат заем. Сделките да се 

осъществят при съществените условия по тях, включително страни, предмет и стойност, 



подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на 

ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на 

сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

 

8. Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Адванс Енерджи 1“ 

ООД на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи 

Дружеството за сключване на сделката.  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД от 

„Адванс Енерджи 1“ ООД към Дружеството, като покупната цена по сделката да се 

прихване срещу част от задължението на „Енерджи Ефект“ ЕАД към Дружеството, при 

съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност,  

подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на 

ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на 

сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

9. Сключване на договор за особен залог върху вземанията на „Енерджи 

Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в 

полза на Дружеството и овластяване на лицата, представляващи 

Дружеството за сключване на сделката. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за сключване на договор за особен залог върху вземанията на 

„Енерджи Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в 

полза на Дружеството, който да бъде вписан в регистъра на особените залози при 

съществените условия по сделката, включително страни, предмет и стойност,  

подробно описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на 

ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството за сключване на 

сделката при същите условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 



10. Увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс Енерджи 1“ ООД с 

размера на нововъзникналото задължение към Дружеството и 

овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на 

увеличението на капитала. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс 

Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството под 

формата на непарична вноска при условията и изискванията подробно описани в 

мотивирания доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява 

лицата, представляващи Дружеството за увеличението на капитала при същите 

условия. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

11. Вземане на решение за продължаване на срока на действие на 

Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 

(четири)  години до 6 февруари 2020г. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

12. Вземане на решение за изменение и допълнение на чл.8, ал.1 от устава на 

Дружеството във връзка с продължаване срока на съществуване на 

Дружеството до 6 февруари 2020г и овластяване на лицата, 

представляващи Дружеството да подпишат изменения и допълнен устав и 

да го обяви в Търговския регистър. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за изменение и допълнение на чл.8, ал.1 от устава на 

Дружеството във връзка с продължаване срока на съществуване на Дружеството до 6 

февруари 2020г при условията описани в мотивирания доклад на СД, неразделна част 

от материалите на ОСА, както и овластява лицата, представляващи Дружеството да 

подпишат изменения и допълнен устав и да го обяви в Търговския регистър. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 



 

13. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на Директорите, както 

следва: освобождаване от длъжност и от отговорност Станислава Петрова 

Димова - Маркова и избор на Артур Саркис Асланян, ЕГН 7806026745. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и 

отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избира за член на СД Артур 

Саркис Асланян, ЕГН 7806026745, с постоянен адрес гр. София, ул. „Неофит Рилски“ 36, 

при условията и съгласно информацията за новия член на СД описани в мотивирания 

доклад на СД, неразделна част от материалите на ОСА, както и овластява лицата, 

представляващи Дружеството да подпишат и обявят необходимите документи свързани 

с избора на нов член на СД. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

14. Определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на 

Директорите 

Проект за решение:ОСА определя мандат от 5 (пет)  години на новоизбраните 

членове на СД. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

15. Определяне на лице, което да сключи договорите с новоизбрания член на 

Съвета на Директорите, който няма да бъде изпълнителен член. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя Петър Юлиянов 

Балников да сключи договорите с новоизбрания член на СД, който няма да бъде 

изпълнителен член. 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

16. Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на 

директорите: 

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета 

на директорите, както следва: месечно възнаграждение в размер на 1000 (хиляда) лева.  

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 



„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” 

По така направеното предложение за решение. 

17. Определяне на размер на гаранциите на новоизбраните членове на СД. 

Проект за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на СД да е в 

размер на тримесечното му брутно възнаграждение. 

По точка 18: Разни 

 

Начин на гласуване – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде 

„за” 

„против“ 

„въздържал се“ 

„по преценка на пълномощника” По така 

направеното предложение за решение. 

Забележка: Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е 

посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се 

посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. 

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

нищожно. 

Упълномощаването ( ) 

обхваща ( ) не 

обхваща 

въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са 

съобщени или 

обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ и 223а ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 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. 
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