
  
 

     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 извънредното Общо 

събрание на акционерите на “ Република холдинг” АД, което ще се проведе на 08.11.2013 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: 

 
Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на “ Република холдинг” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за 

изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. Проект на 

решение – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите на “ Република холдинг” АД, съгласно Наредба № 48 от 

20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов 

надзор. 

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

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



2. Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за 

възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, 

ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от 

Комисията за финансов надзор. Проект на решение – Общото събрание на акционерите 

приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за 

следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 

от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов 

надзор. 

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

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

 

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. 
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