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ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ 

 

 

за редовно годишно общо събрание на 

 

„Наш Дом България Холдинг” АД, 

 

 

което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса на управление в  
гр. Ловеч, ул. Александър Кусев № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на 

Дружеството. 
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Съдържание: 

 

1. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. 

Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица ..................... 3 
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1. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез 
пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически 
лица  

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният/ата, ________________________________, ЕГН _____________, 
с лична карта №____________, издадена на ________ година от МВР-_________, в 
качеството си на ______________________ на „________________” ________, със 
седалище и адрес на управление ________________________, вписано в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _______________, 

 

в качеството си на акционер, притежаващ ___________ броя акции от капитала на 
„Наш Дом България Холдинг” АД, 

 

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК, във 
връзка с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за 
представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са 
били предмет на публично предлагане (Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., 
ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. т. 12, р. 3, № 195) 

 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: 

 

________________________________, ЕГН _____________, с лична карта 
№____________, издадена на ________ година от МВР-_________, с постоянен 
адрес _________________________________ 

 

със следните права: 

1. Да представлява мен/Дружеството на Редовното общо събрание на 
акционерите на „Наш Дом България Холдинг” АД, което ще се проведе на 
30.06.2019 г. от 15:00 часа, в гр.Ловеч, ул. Александър Кусев 20, а при липса на 
кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 
16.07.2019 г. в 10:00 и на същото място независимо от представения на него 
капитал. 

2. Да гласува с всички притежавани от мен / Дружеството акции по въпросите от 
дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно: 
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„Точка първа: Приемане на годише доклад за дейността на дружеството 
/индивидуален и консолидиран/ през 2018 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и 
консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” 

 

Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет /индивидуален и 
консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишният 
финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ през 2018 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишният 
финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания 
одитор за заверка на Годишният финансов отчет /индивидуален и консолидиран/  
през 2018 г.; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” 

 

Точка трета: Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 
2018 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши – НЕ разпределя 
дивиденти за 2018 г.; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” 

 

Точка четвърта: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 
Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2018 година; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им 
през финансовата 2018 година..; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”; 

 

1. Точка пета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2019 година /индивидуален и консолидиран/; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 
Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП" ЕООД представлявано от 
Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния 
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финансов отчет на Дружеството за 2019 година/индивидуален и консолидиран; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”; 

 

Точка шеста: Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 
дейността му през 2018 година; 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на 
Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година; 

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”; 

 

Точка седма: Други 

 

 

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника 
се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за 
гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.  

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по 
въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да 
гласува и по какъв начин. 

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в 
дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени 
съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по 
своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин. 

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

 

Дата:_______ г.    Упълномощител: _______________ 

 

гр. _________ 

__________________________ 

Андрей Тенев 

изпълнителен директор на „Наш Дом България Холдинг“ АД 

 


