


ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. 
Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за 
включване в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. 

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 17.04.2014г., да прави 
предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за 
упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по 
време на ОСА. 

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, 
относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, 
независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват 
вътрешна информация. 

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез 
упълномощени от тях лица. 

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят 
всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно 
име. 

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в 
пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощникът 
има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, 
когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в 
съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът 
може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. 
В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани 
от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и 
чрез използване на електронни средства. 

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 13.00 часа до 
14.00 часа в деня на събранието в мястото за провеждането му. Акционерите - юридически 
лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с 
удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация на юридическото лице и 
документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се 
легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на 
дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на 
чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, както и с удостоверение за актуална съдебна регистрация на 
юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически 
лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите-
физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за 
това събрание на дружеството от акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и 
ал.2 от ЗППЦК, както и с документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното 
трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните 
за акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния 
ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от 
въпросите по дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че 
пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. 
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, 
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. 

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност 
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