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ТОЧКА 1 
 
 

Вземане на решение за промяна на името на дружеството от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД на „Електроразпределителни Мрежи Запад“ АД 
 
 
На основание чл. 158, ал. 2 от Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“) във фирмата 
на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или 
съкращението „АД“. Съгласно разпоредбата на чл. 165, ал. 1, т. 1 от ТЗ Уставът на 
акционерното дружество трябва да съдържа фирмата, седалището и адреса на 
управление на дружеството. Общото събрание на съответното акционерно дружество 
е компетентно да прави изменения и допълнения в устава съгласно чл. 221, т. 1 от 
Търговския закон.  
 
 
На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите 
от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на 
дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик 
Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). Предвид гореизложеното и отчитайки разпоредбата на 
чл. 11, ал. 1 от Търговския закон, според която фирмата може да се употребява само 
от търговеца, който я е регистрирал, в правомощията на Общото събрание на 
Дружеството е да вземе решение за промяна на името на Дружеството от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, което се 
изписва на латиница като Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD и/или Electrodistribution 
Grid West AD“.  
 
Проект за решение:  
 
„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, 
т. 13 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 158, ал. 2 от Търговския закон, 
чл. 165, ал. 1, т.1 от Търговския закон, чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 
1, т. 1 от Устава на Дружеството взема решение за промяна на фирмата на 
Дружеството от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни 
мрежи Запад“ АД, което се изписва на латиница като Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD и/или Electrodistribution Grid West AD“. 
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