
  
 

     ОБРАЗЕЦ  
ПЪЛНОМОЩНО 

 
Долуподписаният, ………………………… ……………….........……………………………..…,  

ЕГН/ дата на раждане ………….........., с документ за самоличност № ........................., издадена 

на .................... г. от................................, адрес: ..............................................................., 

Управител /Изпълнителен директор на ........................................................................................  ,  

ЕИК/ номер, партида, том страница на вписване в ТР или Булстат......................................................, 

със седалище и адрес на управление:..............................................................................................,  

в качеството си на акционер, притежаващ …………...... (...................................) броя акции от 

капитала на „Република холдинг”АД – гр.София, със седалище и адрес на управление 

гр.София, ул. Цар Асен № 7, ет.2, с ЕИК 121676036, на основание на чл. 226 от Търговския 

закон и във връзка с чл.116 от ЗППЦК 

 
УПЪЛНОМОЩАВАМ 

............................................................................................................................................................... 

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ............................., с адрес: ............................................................................, 

документ за самоличност № ................................., изд. на ............................, от ........................... 

 

     със следните права: 

 

да ме представлява /да представлява управляваното от мен дружество/ на редовното Общо 

събрание на акционерите на “ Република холдинг” АД, което ще се проведе на 29.05.2013 г. в 

гр. София, ул. Цар Асен № 7, ет.2, от  10:00 часа, и да гласува с всички притежавани от мен 

акции по въпросите от дневния ред по указания по-долу начин: 

 
1. Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2012 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема 

Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и 

Доклада на регистрирания одитор.  Проект на решение – Общото събрание на акционерите 

одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и Доклада 



на регистрирания одитор. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект на 

решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с 

инвеститорите за дейността му през  2012 г. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

4. Одобряване и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 

2012 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада за 

дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012г. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г. 

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема загубата за 2012г. в размер 

200596,24 лв.  да остане като непокрита загуба от минали години.  

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 

2012г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

7. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 

Проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г. Проект на решение – По препоръка 

на Одитния комитет, Общото събрание избира Стефан Дечев Дамянов -регистриран одитор 

под номер 0040, за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. 

Начин на гласуване:................................ 

(за, против, въздържал се или по своя преценка ) 

9. Разни. 

 



Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на 

акционера съдържащи се в пълномощното. 

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради 

липса на кворум. 

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

 

  
 
 
 
  

Дата:                                                                     УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:  
           /подпис и печат/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


