
ТОЧКА 2 

Вземане на решение за промяна на логото на Дружеството 

Според разпоредбата на чл. 5 от Устава на „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
(наричано по-долу „Дружеството"), изменен с решение на Общото събрание на 
акционерите на Дружеството от 07.04.2016 г. и към настоящия момент вписан по 
партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенцията по вписванията, Дружеството има лого, което следва 
да бъде одобрено от Общото събрание. 

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). 

В т. 1 от поканата за извънредното Общо събрание на Дружеството, насрочено за 
18.04.2022 г., е направено предложение Общото събрание да вземе решение за 
промяна на наименованието 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". 

Детайлна информация за параметрите на фирменото лого на 
„Електроразпределителни Мрежи Запад" АД е включена в приложение № 1 към 
настоящия материал. 

Предвид изложеното по-горе Общото събрание на Дружеството е компетентно да 
вземе решение за промяна на фирменото лого. 

Проект за решение: 

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, 
т. 13 във връзка с чл. 5 от Устава на Дружеството, взема решение за промяна на 
логото на Дружеството, съгласно предложението, включено в материала по 
точката." 

Приложения: 

1. Параметри на фирменото лого на „Електроразпределителни Мрежи Запад" АД. 

„ЧЕЗ Разпределение България" А Д Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе" № 159; 
телефон: 0700 10 010; e-mail: zaklienta@cez.bg; www.cez-rp.bg 
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