
ТОЧКА 13

Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Съгласно разпоредбата на чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД („Дружеството“), в правомощията на Общото събрание на 
акционерите („ОСА“) е да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет („НС“) на 
Дружеството. Съгласно чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 55 от Устава на Дружеството 
членовете на НС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Мандатът на г-н Давид Махач, като член на НС на Дружеството изтичат на 12.06.2019 г. Направено 
е предложение за преизбирането им за нов мандат.

Съгласно чл. 233, ал. 5 от Търговския закон член на НС може да поиска да бъде освободен от 
длъжността му като такъв, като подаде писмено уведомление за това до Дружеството.

Г-н Иржи Кудърнач, в качеството му на член на НС на Дружеството, е подал уведомление до 
Заместник - председателя на НС и до Управителния съвет на Дружеството на 23.04.2019 г. с искане 
за освобождаването му като член на НС.

Предвид направено предложение за назначаването на Карел Кохоут като нов член на НС на 
Дружеството, в правомощията на ОСА е да вземе решение в този смисъл. Г-н Карел Кохоут няма да 
бъде независим член на Надзорния съвет по смисъла на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК, чиято разпоредба 
ще продължава да бъде изпълнена от дружеството и след избирането му.

Проект на решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на 
Дружеството:

(а). преизбира за нов мандат като член на надзорния съвет на Дружеството Давид Махач, 
като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен 
мандат;

(б). освобождава Иржи Кудърнач от длъжност като член на надзорния съвет на 
Дружеството;

(в). избира Карел Кохоут за член на надзорния съвет на Дружеството. ”

Приложения:

1. Уведомление от Иржи Кудърнач в качеството му на член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД от23.04.2019 г.;

2. Автобиография на Давид Махач на български език;
3. Свидетелство за съдимост на Давид Махач;
4. Декларации и съгласие по чл. 234, ал. 2 и 3, и чл 237, ал.З. ТЗ и чл. 114 б ЗППЦК от г-н

Давид Махач
5. Автобиография на Карел Кохоут на български език;
6. Свидетелство за съдимост на Карел Кохоут.
7. Декларации и съгласие по чл. 234, ал. 2 и 3, и чл 237, ал.З. ТЗ и чл. 114 б ЗППЦК от гОн

Карел Кухоут

„ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД______

CEZGROUP

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, телефон: 0700 10 010 
e-mail: zaklienta@cez.bg; www.cez-rp.bg

mailto:zaklienta@cez.bg
http://www.cez-rp.bg


ДО
Председателя на надзорния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

до
Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД

ЧРЕЗ
Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД 
ДО
Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ 
Разпределение България” АД

връчено на адрес: гр. София 1784, район Младост, 
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес 
Център

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Иржи Кудърнач
член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД

Относно: молба за освобождаване 

Уважаеми дами и господа,

Понастоящем съм член на Надзорния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД (наричано 
по-долу „Дружеството”).

С настоящото уведомление заявявам желанието си 
да бъда освободен от тази своя позиция.

Моля компетентните органи на Дружеството да 
представят гова желание на акционерите на 
Дружеството с оглед вземане на съответното 
решение за освобождаването ми от длъжност на 
първото заседание на Общото събрание на 
акционерите на Дружеството, следващо 
настоящото уведомление, както и да 
предприема! необходимите действия за 
заличаването ми като член на Надзорния съвет 
от Търговския регистър към Агенция но 
вписванията.

_ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

к я  5 W -S .....
р я ж .   ,

П< п&л Бут. щосс' '55то
the Chairperson of the Supervisory Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD

TO
the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria 
AD

VIA
the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria
AD
TO
the General Meeting of the Shareholders of CEZ 
Distribution Bulgaria AD

served at the following address: 1784 Sofia, Mladost 
District, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre

NOTIFICATION

by J in  Kudrnac.
member of the Supervisory Board o f CEZ  
Distribution Bulgaria AD

Re: Letter of Resignation

Dear Ladies and Gentlemen,

At present, 1 am a member of the Supervisory Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD (hereinafter referred 
to as the “Company”).

By this present notification, I am stating my wish to be 
released from this position of mine.

I do hereby request the competent bodies of the 
Company to forward my wish to the shareholders 
of the Company with a view to the taking of 
respective resolution to release me from office at the 
first session of the General Meeting of the 
Shareholders of the Company, which comes 
following this present notification as well as to 
undertake all actions required for my 
deregistration as a member of the Supervisory 
Board from the Trade Registry kept by the 
Registry Agency.

гр. Прага^&З?: 2019 r. Prague, Q jf . , . 2019

C уважение, / Sincerely yours.

Иржи Кудърнач /
/

/



А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

на маг. инж. Давид Махач

Година на раждане: 1979 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2019 г.:
Ръководител на Отдел „Чуждестранни 
инвестиции” в ЧЕЗ, а. с.

Председател на надзорния съвет на Ню
Енерджи Инвестмънтс Б.В.

Член на надзорния съвет на ЧЕЗ Скавина С А.

Член на надзорния съвет на А.Е. Уинд С А.

Член на надзорния съвет на ЧЕЗ Хай-Тех 
Клима С.А.

200 8 - 2014 г.:
Отдел „Чуждестранни инвестиции” в ЧЕЗ, а с.

Различни позиции в Надзорните съвети на 
дружествата от Групата на ЧЕЗ

2006-2008 г.:
Данъчен Консултант Сливания и 
Придобивания в ТАКОМА Данъчно 
консултиране ООД

2005 -2006  г.:
Данъчен консултант в Ърнст & Янг КД 

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 г.:
Чешки управителен институт

2002-2009 г.:
Карлов университет в Прага — юридически 
факултет

1999-2006 г.:
Икономически университет, Прага — Факултет 
Финанси и счетоводство

2004 г.:
Бизнес училище Копенхаген

C U R R I C U L U M  V I T A E  

of Mgr. Ing. David Machac

Year of birth: 1979

WORK EXPERIENCE

2019:
Head of Foreign Subsidiaries Administration at
CEZ, a. s.

Chairman of the Supervisory Board of CEZ New
Energy Investments B.V.

Member of the Supervisory Board of CEZ Skawina
S.A.

Member of the Supervisory Board of A.E. Wind S.A.

Member of the Supervisory Board of CEZ High- 
Tech Clima S.A.

2008 -2014:
Foreign Subsidiaries Administration at CEZ, a s.

Various positions in the Supervisory Boards within 
the Companies of CEZ Group

2006-2008:
Tax M&A consultant at TACOMA Tax Consulting 
s.r.o.

2005 -2006:
Tax consultant at Ernst & Young, k.s.

EDUCATION

2008:
Czech Institute of Directors

2002-2009:
Charles University in Prague -  Faculty 
of Law

1999-2006:
University of Economics, Prague -  Faculty of 
Finance and Accounting

2004:
Copenhagen Business School
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Tel. 981 79 67, e-mail: transika@aby.bg

"ТРАНСИКА" ООД
София 1000, ул. "Г. С. .Раковски" 132 А, ет. 1. 

Тел. 981 79 67, e-mail: Sjansika@abv.bg

Превод от чешка език

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ * РЕГИСТЪР ЗА СЪДИМОСТ* 140 66 Прага 4 *
ул.„Соудни” 1

телефон: +420 244 006 11 * факс: +420 244 006 260 * e-mail:rejstrik@rejtrjustice.cz

Номер на молбата: 278526969 
Молбата е получена на 12.03.2019 г. 11:03:09 
Обработена на 12.03.2019 г. 11:03:09 
Брой вписвания в РЧ: 0 (нула)
Брой приложения: 0 (нула)

По молба на лицето с посочените по-долу данни се издава:

Съдържание на вписванията в Регистъра за съдимост на Република Чехия:

Няма никаква информация за осъж дане на въпросното лице

Край на съдържанието на вписванията в Регистъра за съдимост на Република 
Чехия

Край на документа

Държавен герб Бар-код
0278526969

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ 
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Лични данни: 
Име:
Фамилия: 
Бащино име:

Давид
Махач
Махач

Пол:
Място/окръг на раждане: 
Държава на раждане: 
Гражданство:

мъжки
Дечин/Дечин 
Република Чехия 
Република Чехия

В случай на неточни данни, съобщете на горепосочения адрес, за да можем веднага да 
направим проверка. Настоящият документ не се използва за доказвана на самоличността на 
физическо лица.

mailto:transika@aby.bg
mailto:transika@abv.bg
mailto:rejstrik@rejtrjustice.cz


Регистър за съдимост
Удостоверявам, че настоящето извлечение от Регистъра на съдимостите, състоящо се 
от 1 лист, е възникнало под пореден номер Т 105/2019 чрез прехвърляне на 
извлечението от електронен в хартиен вид, въз основа на § 11а от Закон № 269/1994 г., 
обн. в „Сборник закони”,.„На регистъра за съдимост”, и че дословно съответства на 
съдържанието на извлечението в електронен вид.

5 ^?до^© *6ряващ о лице: Магистър ПЕТР ДИВИШ

U lpara  ден 12.03.2019 г.

с;  (подпис не се чете)

* Магистър Петр Дивиш
5 л * ^ бистент на нотаРиУсаупълномощен от нотариуса

Кръгъл печат с герб: Магистър Мартин Дивиш- 
нотариус в Прага

Подписаната Надя Иванова Гюрова удостоверявам верността на извършения от мен превод 
от чешки език на български език на приложения документ - Извлечение от регистъра за 
съдимост за физически лица, гр. Прага 12.03,2019 г. Преводът се състои от 2 /две/ страници. 
Преводач:
Надя Иванова Рюров.

Л /

У 0 V

На 18.03,2019 г„ АННА НАЙДЕНОВА, нотариус а район PC СО 
удостоверявам подписите върху този документ, положен 
НАДЯ ИВАНОВА ГЮРОВА, ** г, АДРЕ£>£ЬФИЯ i Преводач
Per, № 9870 иъорана так9

Нотариус:

Стефан Станев 

П0М0ЩНИК-Н0ТАРМ



C E S K A  R E P U B L IK A  * R E JS T R IK  T R E S T U  * 140 66 P R A H A  4 * S O U D N I 988/1
telefon: +420 244 006 i l l *  datova schranka: vtqabcz * e-mail: rejstrik@rejtrjustice.cz

ilo :zddosti: 278526969 
dost dorucena: 12.03.2019 11:03:09 
racovano: 12.03,2019 11:03:09 
cet zaznamu v £R: 0 (nula) 
cef pfiloh: 0 (nula)

f  i l l  III 1 1 1
0278526969

i zadost osoby^ udaji rn'ze uvedenymi se vydava:

.r'Sf
&3S r

fYPIS Z EVIDENCE REJSTMKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

sobni udaje:
teno:
tjmetix:
?dne pnjmenl:

jhtavi:
isto /  okres narozem: 
at narozeni: 
atni obcanstvi:

DAVID
MACHAC
MACHAC

MUZ 1
d e Cin  / d £c in
CESKA REPUBLIKA
Ce s k A r e p u b l ik a

bsab evidence Reistnku trestu Ceske rertubiiky:

Nejsou zadne inform ace o odsouzeni dotycne osoby

.onec obsahu evidence Reistnku trestu Ceske repubiiky.

,onec sestavv

Kulate razitko a podpis

туааис tu-presae ihicm? н и т / ftfe ik i na d io ra  u x 'iw n o u  ad^vsn, aby m o h h  byt pm vcdrm yd -edyhen i. dakt& u 'tn  /.'
okiiixn i loioinosii jyiicke oxoby.
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Rejstrik trestu
Overuji, ze tento vypis z Rejstriku trestu skladajici se z 1 listu vznikl pod 
poradovym cfslem T 105/2019 prevederum vypisu z elektronicke podoby do 
podoby listinne podle §1 la zakona c. 269/1994 Sb. o Rejstriku trestu, a ze se s 
obsahem vypisu v elektronicke podobe doslovne shoduje.

Overujici osoba: Mgr. DIVIS PETR

Praha dne 12. 03. 2019

Mgr. Petr DIVIS
notafsky kandidat 
povereny notafem
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ОЦ/ ? У.  Превод от чешки език

W l l s h
!!■■■! / Д  У )

Й()'гаотариална заверка
ч . v&i'

:'. Текущ номер в книгата за заверки О - 482 /2019 
Удостоверявам, че Магистър Инж. Давил Махай, . .

' ' '  ' ‘ самоличността’е проверена въз основа
на валддна офидиална карта, оъгцнят е подписал собственоръчно този документ пред 
мен.

В гр. Прага, на дата 23 април 2019 г,

Подпис: (п) не се чете 
дипломиран юрист Д-р Даниела Махова, д-р на ю.н. 

нотариус в Прага

Кръгъл печат с герб: дипломиран юрист Д-р Даниела Махова
нотариус в Прага 

1

Подписаната Надя Иванова Гюрова с подписа си удостоверявам верността на извършения от 
мен превод от чешки език на български език на приложения документ -  Нотариална заверка 
от 23 април 2019 г към декларация* Преводът се състои от 1/една/  страигща.
Преводач w  г Ж г Г и '
Надя Иванова Гюрова ■— . \

\ :й ;

На 08,05.2019 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район PC СОФИЯсрвРг № 558 на Нотариалната камара, 
удостоверявам подписите върху този документ, положени огШДЯИЙАН 0 8 А ПОРОВА,г АДРЕС:
СОФИЯ - Преводач  ̂ ^  -----

Събрана т а к с т у ^  ^  %Per. Na 15470

Нотариус;

Стефан Станев
П 0 М 0 Щ Н Й К -Н 0 1  нРш У ъ 5 ^

№ sSi
Щ1: г..1? Мз.НйлЯЗ ^ Е: 3 йФ-

mailto:ttaiisika@abv.bg
mailto:transika@abv.bg


! ДЕКЛАРАЦИЯ -  СЪГЛАСИЕ 
ло чл. 23Щ)|ал. 2 и 3 от Търговския закон

DECLARATION - CONSENT 
under Art. 234, Par. 2 and 3 o f the LC

Дойуподписалият, Давид Махач, гражданин на The undersigned, David Machac,, a citizen of the

ДЕКЛАРИРАМ, КАКТО СЛЕДВА:

съгласен съм да бъда член на Надзорния съвет 
на "ЧЕЗ Разпределение България”  АД,
акционерно дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законите на Република 
България, със седалище в гр. София и адрес на 
управление в гр. София 1784, район Младост, 
бул. „Цариградско шосел № 159, БенчМарк 
Бизнес Център, вписано в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията под ЕИК 
130277958,

DO HEREBY DECLARE, AS FOLLOWS:

i agree to be a member of the Supervisory Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock 
company, organized and validly existing under the 
laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in 
Sofia and registered address at Sofia 1784, Mladost 
Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre, registered with the Commercial 
Register at the Registry Agency under UIC 
130277958 ,

и заявявам, че към момента на назначаването 
ми, като член на Управителния съвет на 
Дружеството;

1. Не съм и не съм бил член на 
управителен или контролен орган на дружество, 
прекратено поради несъстоятелност през 
последните 2 (две) години преди датата на 
обявяването на такава несъстоятелност, при 
което да има останали неудовлетворени 
кредитори;

2. Не съм и не съм бил управител, член на 
управителен или контролен орган на дружество, 
за което е било установено с влязло в сила 
наказателно постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване на 
определените му нива от запаси по българския 
Закон за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. Имайки предвид разпоредбите на 
Търговския закон и устава на Дружеството, няма 
пречки за назначаването ми като член на 
Надзорнйя съвет на Дружеството;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

При противоречие между българската и 
английската версия на настоящата декпарация- 
съгласие предимство има българската.

And I do hereby confirm that as of the moment of my 
appointment as a member of the Supervisory board 
of the Company;

1. I have not been and I am not a member of a 
managing or controlling body of a company 
terminated due to insolvency during the last 2 (two) 
years before such insolvency has been announced, 
where unsatisfied creditors have remained;

2. I have not been and I am not a manager, a 
member of a managing or controlling body of a 
company for which was established, through an 
effective administrative penalty deed, the non
performance of obligations for accumulation and 
maintenance of the determined levels of reserves 
under the Bulgarian Oil and Oil Products Reserves 
Law;

3. Taking into account the provisions of the 
Law on Commerce and the Articles of Incorporation 
of the Company, there are no obstacles to my 
appointment as a member of the Supervisory Board 
of the Company; '

I am aware of the criminal liability under Art. 313 of 
the Penal Code.

In the event of discrepancy between the Bulgarian 
and the English versions of this present Declaration- 
Consent, the Bulgarian one shall prevail.

ДЕКЛАРАТОР: / DECLARER:

Давид Махач / Davidl Machac
' 'J  /



Bezne cislo over ovaci knihy O - ЧШ, /2019
Ovefuji, ze Mgr. Ing. David Machac, datum narozeni 24. cervna 1979, bydliste Praha 9, 
Hloubetin, Nehvizdska 954/7, jehoz totoznost byla prokazana platnym urednim prukazem, tuto 
listinu prede mnou vlastnorucne podepsal.

V Praze dne 23. dubna 2019

yfe.L4 y.

notarka v Praze

\
/



ДЕКЛАРАЦИЯ AFFIDAVIT

по член 237(3) от Търговския закон under Article 237(3) of the Law on Commerce

Аз, долуподписаният Давид Махач, гражданин I, the undersigned David Machac, a citizen of the

в качеството ми на член на Надзорния съвет на 
“ЧЕЗ Разпределение България” АД, 
акционерно дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законите на Република 
България, със седалище в гр. София и адрес на 
управление в гр. София 1784, район Младост, 
бул. „Цариградско шосе” Ха 159, БенчМарк 
Бизнес Център, вписано в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията под ЕИК 
130277958,

in my capacity of member of the Supervisory 
Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint“ 
stock company, organized and' validly existing 
under the laws of the Republic of Bulgaria, having 
its seat in Sofia and registered address at Sofia 
1784, Miadost Region, 159 Tsarigradsko Shosse 
Blvd., BenchMark Business Centre, registered 
with the Commercial Register at the Registry 
Agency under UIC 130277958 , ■

C НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЯВАМ, HEREBY DECLARE

че към момента на подписване на настоящата that as of the moment of signing of this affidavit: 
декларация:

1. не участвам като неограничено отговорен 1. I do not participate as an unlimited partner in 
съдружник в други дружества; any other companies;

2, не притежавам пряко или непряко повече от 
25% от капитала в други дружества;

3. не участвам в управлението на други 
дружества или кооперации като член на съвет, 
прокурист или управител, освен като Член на 
Надзорния съвет на ЧЕЗ Скавина С.А.; Член на 
Надзорния съвет на А.Е. Уинд С.А.; Председател 
на Надзорния съвет на ЧЕЗ Ню Енерджи 
Инвестмънтс Б.В. Член на Надзорния съвет на 
Хай-Тек Клима С.А.;

2. I do not hold directly or indirectly more than 
25% of the capital of any other company;

3. I do not participate in the management of 
other companies or co-operatives as a procurator 
or manager except as a member of the Supervisory 
Board of CEZ Skawina S.A.; member of the 
Supervisory Board of A.E. Wind S.A.; chairman 
of the Supervisory Board of CEZ New Energy 
Investments B.V.; member of the Supervisory 
Board of High-Tech Clima S. A.;

Запознат съм c наказателната отговорност no The signatory is fully aware o f the criminal 
член 313 от българския Наказателния кодекс за liability under Article 313 o f the Bulgarian Penal 
даване на неверни сведения Code for giving tmtrae information.

Дата: / DateS5>U!n2019

/ d
[ j  Давид Махач / David Machac

/
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Д0: .

Управ ител ння съвет на
Разпределение България” АД

ТО

„ЧЕЗ the Management Board of CEZ Distribution 
Bulgaria AD .

Комисията за финансов надзор 

„Българска фондова борса - София" АД 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Днес,. 06.05,2019 г. долуподписаният,

the Financial Supervision Commission 

the Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD 

S T A T E M E N T

Today, 6th May 2019, the undersigned,

Давид MaXB4t гражданин на Чешката David' Machac, a citizen of the Czech Republic,

а качеството ми на член на Надзорния съвет 
■на " ЧВЗ Разпределение България” .АД\
акционерно дружество., учредено и валидво 
съществуващо съгласно законите на 
Република България, със седалище в гр. 
София и адрес на управление е гр, София 
1734, район Младост, бул. вЦариградско 
шосе” Ш  159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията под БИК 
130277958,

на основание, чл. 1146 от Закона за 
пубшчното предлагане на ценни книжа 
фЗППЦГ)

„Чл.. 1146 (1) Членовете на управителните и 
контролните органи на публичното 
дружество, неговият прокурист и лицата, 
които пряко или непряко притежават най- 
малко 25 на сто от гласовете е общото 
събрание на дружеството или го 
контролиратt са длъжни да декларират пред 
управителния орган на публичното 
дружество,както и пред комисията и 
регулирания пазар,, където са допуснати до 
търговия акциите на дружеството, 
информация:

1. за юридическите лица, в които 
притежават пряко или непряко поне 2.5 на 
сто от гласовете в общото събрание или 
върху които имат контрол;

in my capacity of a member o f the Supervisory 
Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint- 
stock company, organized and validly existing 
under the laws of the Republic of Bulgaria, having 
its seat in Sofia and registered address at Sofia 
1784, Miadost Region, 159 Tsarigmdsko SPosse 
Blvd.., Bench Mark Business Centre., registered 
with the Commercial Register at the Registry 
Agency under UlC 130277958.

on the grounds of Article 114b of the Law on 
Public Offering of Securities. Act (the “ LPOS")

“Art. 1146 (1} The members of the management 
and .supervisory bodies of the publicly-traded 
company, its procurator and the persons /  legal 
entities, directly or'indirectly, holding at least 25 
percent o f the votes at the General Meeting of the 
company or controlling the company; are obliged 
to disclose to the management body of the 
publicly-traded company and to the Financial 
Supervision Commission and the regulated 
market, where the company's shares are traded, 
information about:

1.. the legal entitles, in which they hold directly or 
indirectly at least 25 per cent of the votes at the 
general meeting or which they control/

т



2. за юридическите лица, в чиито 
управителни или контролни органи 
участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи 
сделки, за които считат, че могат да бъдат 
признати за заинтересувани лица.

(2) Членовете на управителните и 
контролните органи на публичното 
дружество и неговият прокурист са длъжни 
да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 
7-дневен срок от избирането им, а лица, 
които пряко или непряко притежават поне 
25 на сто от гласовете в общото събрание 
на дружеството или го контролират - в 7- 
дневен срок от придобиване на гласовете, 
съответно на контрола. Лицата по 
изречение първо са длъжни да актуализират 
декларацията в 7-дневен срок от настъпване 
на съответните обстоятелства. ”

и като съм уведомен за наказателната 
отговорност съгласно чл. 313, ал. 1 от 
Наказателния кодекс,

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто 
от гласовете в общото събрание на следните 
юридически лица:

Няма такива юридически лица

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички юридически лица, в които 
деклараторът притежава пряко или непряко 
поне 25 на сто от гласовете в общото 
събрание)

2. Упражнявам контрол по смисъла на §1, т. 14 
от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК 
върху следните юридически лица:

Няма такива юридически лица

..Контрол" съществува когато едно лице:

(а) притежава, включително чрез дъщерно 
дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на 
гласовете в общото събрание на едно 
дружество или друго юридическо лице; или

2. the legal entities, in whose management and 
supervisory bodies they participate or whose 
procurators they are;

3. the current and future transactions known to 
them, with respect to which they think they may 
be considered as interested persons.

(2) The members of the management and 
supervisory bodies of the publicly-traded company 
and its procurator are obliged to disclose the 
circumstances under Para. 1 above within 7 days 
as of their election and the persons who hold 
directly or indirectly at least 25 per cent of the 
votes at the general meeting - within 7 days as of 
their acquisition of shares, respectively of control. 
The persons /  legal entities under the previous 
sentence must update the disclosing document 
within 7 days as of occurrence of the respective 
circumstances."

and having been notified of the criminal liability 
under Article 313, Par. 1 of the Penal Code, 
hereby

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I hold directly / indirectly at least 25 percent of 
the votes at the General Meeting of the following 
legal entities:

There are no such legal entities

(information for all legal entities, in which the 
declarer holds directly or indirectly at least 25 
percent of the votes at the General Meeting is 
subject to disclosure)

2. I exercise control in the meaning of §1, item 14 
of the Additional Provisions of the LPOS over the 
following legal entities:

There are no such legal entities

“Control" exists where one person:

(a) holds, including, among others, through a 
subsidiary or under an agreement with another 
person, more than 50 percent of the votes at the 
General Meeting of a company or another legal 
entity; or



(б) може да определя пряко или непряко 
повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно 
юридическо лице; или

(в) може по друг начин да упражнява 
решаващо влияние върху вземането на 
решения във връзка с дейността на 
юридическо лице.

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички дружества, върху които 
деклараторът осъществява контрол)

3. Участвам в

(а)управителните органи;

(б)контролните органи;

Моля зачеркнете това, което не се отнася до 
Вас:

в следните юридически лица:

• Член съм на Надзорния съвет на ЧЕЗ 
Скавина С.А.;

• Член съм на Надзорния съвет на А.Е. 
Уинд С.А.;

• Председател съм на Надзорния съвет 
на ЧЕЗ Ню Енерджи Инеестмънтс Б.В.

• Член съм на Надзорния съвет на Хай- 
Тек Клима С.А.;

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички юридически лица, в чиито 
органи деклараторът участва)

4. Имам информация относно следните 
настоящи и бъдещи сделки, по които съм 
заинтересована страна:

Няма такива сделки

..Заинтересовани лииа" са членовете на 
управителните и контролните органи на 
публичното дружество, лицата - 
представители на юридически лица, членове 
на такива органи, неговият прокурист, лица, 
които пряко и/или непряко притежават най-

(b) may appoint, directly or indirectly, more than 
half of the members of the governing body of a 
legal entity; or

(c) may otherwise exercise decisive influence on 
the decision taking in relation to the operations of 
a company.

(information for al[ companies over which the 
declarer exercises control is subject to disclosure)

3 .1 participate in the: 

a) management bodies;

(b) controlling bodies;

Please cross out the inapplicable description

of the following legal entities:

• I am a member of the Supervisory Board 
of CEZ Skawina S. A.;

• I am a member of the Supervisory Board 
ofA.E. Wind S.A.;

• I am a chairman of the Supervisory Board 
of CEZ New Energy Investments В. V.

• I am a member of the Supervisory Board 
of High-Tech Clima S. A.;

(information for ai[ legal entities, in which bodies 
the declarer participates is subject to disclosure)

4. I have information for the following current and 
future transactions for which I may be considered 
as an interested party:

There are no such transactions

“Interested parties" are the members of the 
management and supervisory bodies of the 
publicly-traded company, the persons - 
representatives of the legal entities, the members 
of such bodies, its procurator, as well as persons 
who directly or indirectly hold at least 25 per cent

з



малко 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на дружеството или го 
контролират, а при сделки на дъщерно 
дружество - членовете на управителните и 
контролните му органи, лицата - 
представители на юридически лица, членове 
на такива органи, неговият прокурист, лица, 
които пряко и/или непряко притежават най- 
малко 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на дружеството, различни от 
публичното дружество, както и свързаните 
с тях лица, когато те:

of the votes at the company’s General Meeting or 
who control the company, and in case of 
transactions with a subsidiary -  the members of 
its management and controlling bodies, the 
persons -  representatives of legal entities, the 
members of such bodies, its procurator, as well as 
persons who directly or indirectly hold at least 25 
per cent of the votes at the company’s General 
Meeting, different from the publicly-traded 
company, as well as persons related to them, 
when they:

1. са страна, неин представител или 
посредник по сделката, или в тяхна полза се 
извършват сделките или действията; или

1. are a counter-party, its representative, or an 
intermediary to the transaction/ transactions or 
transactions or operations are carried out to their 
benefit; or

2. притежават пряко или непряко поне 25 на 
сто от гласовете в общото събрание или 
контролират юридическо лице, което е 
насрещна страна, неин представител или 
посредник по сделката, или в чиято полза се 
извършват сделките или действията;

2. own directly or indirectly at least 25 per cent of 
the votes at the General Meeting, or they control a 
legal entity, which is the counter party, its 
representative, or an intermediary to the 
transaction, or to whose benefit the transactions 
or operations have been carried out;

3. са членове на управителни или контролни 
органи, представители на юридически лица, 
членове на такива органи или прокуристи на 
юридическо лице по т. 1 и 2.

(В случай че деклараторът няма информация 
за подобни сделки, това трябва да бъде 
изрично декларирано.)

3. are members of management or controlling 
bodies, representatives of legal entities, members 
of such bodies or procurators of a legal entity 
under item 1 and item 2.

(If the declarer is not aware of any such 
transactions, this should be explicitly stated 
above.)

ДЕКЛАРАТОР I DECLARER:



А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

на инж. Карел Кохоут

Година на раждане: 1953 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2017г. -  сега:
Член на Управителния съвет и Директор
направление „Експлоатация“ на ЧЕЗ Дистрибуце 
а.с.

2015 -2017  г.:
Изпълнителен директор и законен 
представител на ЧЕЗ Дистрибучни служби, 
с.р.о.

2015г. :
Директор направление „Мрежи“ в ЧЕЗ
Дистрибучни служби, ср.о.

2012-2015 г.:
Член на Управителния съвет и Директор
направление „Подновяване и поддръжка на РМ“ 
на ЧЕЗ Дистрибуце а.с.

2011 -2015  г.:
Член на Надзорния съвет на МАРИТА а.с., 

2010-2012 г.:
Директор направление „Управление“ в ЧЕЗ
Разпределителни услуги, с.р.о.,

2009-2010 г.:
Член на Управителния съвет на ЧЕЗ
Разпределителни уредби, а.с.,

2008-2010 г.:
Член на Надзорния съвет на ЧЕЗ
Разпределителни услуги, с.р.о.,

2008-2010 г.:
Директор секция „Методическо подпомагане”
в дивизия „Разпределение“в ЧЕЗ, а. с.,

2007г. :
Експерт „Управление на активи“ в секция 
„Подпомагане на управление на 
разпределението“ в ЧЕЗ, а. с.,

2006-2007 г.:
Член на Надзорния съвет на ЧЕЗ Възобновяеми 
източници, с.р.о.,

C U R R I C U L U M  V I T A E  

of Ing. Karel Kohout

Year of birth: 1953

WORK EXPERIENCE

2017 -  present:
Member of the Management Board and Director
division “Exploitation” of CEZ Distribuce, a.s.

2015 -2017: ^
CEO and legal representative of CEZ Distribucni 
sluzby, s.r.o.

2015:
Director of “Grid” division at CEZ Distribucni 
sluzby, s.r.o.

2012-2015:
Member of the Management Board and Director
division “Renewal and maintenance of DS” of CEZ 
Distribuce, a.s.

2011 -2015:
Member of the Supervisory Board of MARTIA, 
a.s.
2010 - 2012 :

Director of the Department "Management" at
CEZ Distribucni sluzby, s.r.o

2009-2010:
Member of the Supervisory Board of CEZ
Distribucni zanzeni, a.s.

2008 -2010:
Member of the Supervisory Board of CEZ
Distribucni sluzby, s.r.o

2008 -2010:
Director of the Department "Methodological
Support" in the Division "Distribution" in CEZ, a. s.

2007:
Expert “Asset Management” in section “Support of 
distribution management” at CEZ, a.s.

2006-2007:
Member of the Supervisory Board of CEZ
Obnovitelne zdroje, s.r.o.



200 4 - 2007 г.:
ЧЕЗ, а. с., секция „Интеграционен офис“,
специалист Проект „Визия 2008“ -  гарант в 
сферата „Разпределение“

2004г. :
Ръководител направление „Поддръжка“ в
Стржедоческа енергетицка а.с.

1992 -  2003г.:
Директор по експлоатация и поддръжка в
Стржедоческа енергетицка а.с.

ОБРАЗОВАНИЕ

1988-1989 г.:
Западночешки университет, тема „Пренос и 
разпределение на ел. енергия -  след дипломана 
квалификация

Западночешки университет в гр. Пилзен,
електротехнически факултет, специалност 
„Силови уредби“-  Производство и разпределение 
на ел. енергия

1973 г.:
Техникум по електротехника в гр. Хлубока 
над Вълтавоу

2004 -  2007:
CEZ, a. s., "Integration office" section, specialist 
Project "Vision 2008" - guarantor in the field of 
"Distribution"

2004:
Head of Maintenance Division at Stredoceska 
energeticka a.s.

1992-2003:
Operations and Maintenance Director at
Stredoceska energeticka a.s.

EDUCATION

1988-1989:
University of West Bohemia, topic "Power 
transmission and distribution - Postgraduate training

University of West Bohemia in Plzen, Faculty of 
Electrical Engineering, specialty Power Systems - 
Electricity production and distribution

1973:
Electrical Engineering High School in Hluboka 
nad Vltavou
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mailto:rejstrik@rejtr.justice.cz
mailto:transika@abv.bg


Заверка - Регистър за съдимост:
Удостоверявам, че това извлечение от Регистъра за съдимост състоящо се от 1 лист 

възникнало под пореден номер Т 68/2019 с прехвърляне от електронен вид на хартиен 
носител съгласно §11а на закон № 269/1994, на Регистъра за съдимост, напълно 
съответства с извлечението в електронен вид.

Заверяващо лице: дипломиран юрист Д-р МАРТИНА БОХАЧОВА

В гр, ХрадСД Кралове на дата 03.05.2019

^  (п) не се чете
дипломиран юрист Д-р МАРТИНА БОХАЧОВА 
асистент нотариус 

# й , упълномощена от нотариуса

К ^гьл  печат с герб: дипломиран юрист Д-р ХЕ ЛЕНА ДИВИШОВ А
нотариус в Храдед Крлалове 

1
. . у

Подписаната Надя Иванова Гюрова удостоверявали верността на извършения от мен превод 
от чешки език на български език на приложения документ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА 
СЪДИМОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Храдец Кралове, 03.05.2019 г . Преводът се състои от 2 
/две/ страници. s/Д *
Преводач: дАд .
Надя Иванова Гшрова/

С /Гр- гс

l i t  М  s

На 13.05.2019 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район PC С О Ф И ^.реггЩ  55S на Нотариалната камара, 
Jд^АОст!!ерявам подписите върху този документ, положени,от! $*■"у  W у

НАДЯ|ЯВАНОВА ГЮРОВА, Е ’ ‘ , А Д Р Е С : / '" * ^  " ------ *
jggfien бЬч7201 Събрана такса;

Щ? Нотариус: /

С те ф а н  С та н ев
A

Ц: ? Г: -УЛЧГТ

ill



C E SK A  R E PU B L IK A  * RE JS T R IK T R E S T U  * 140 66 PRAH A 4 * SOXJDNI 988/1 
leiefon: +420 244 006 111 * datova sehranka; vtqabcz * c-mail: rejsSrik.@rc;jti'.justice.cz

| Cislo zadosti: 2S2174540 
I Zadost dorucena: 03.05.20J9 14:41:40 
|  Zjpmcovano: 03.05,2019 14:41:40 
I BtScit za^amu v CRJL(rmla)
I -.yPocgt plrlolu 0 (nula)

1 0282174540 -

i . NaYa06st,osoby s udaji nfze uvedenymi se vydava:
i S  '

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

Qsobni udaie: 
Jmeno: ■
Prijmeni:
Rodne prijmeni:

KAREL
KOHOUT
KOHOUT

Poluavl:
Misto / okres narozeni: 
Stat narozeni:
Stated obcan-stvi:

MUZ
PODBORANY/ LOUNY 
CESKA REPUBLIKA 

REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstriku trestu Ceske republiky;

Nejsou zadne informace o odsouzeni dotycne osoby

Kcmcc bbsahu evidence Reistnlcu trestu Ceslce republiky.

Ш М Ш Ш ш ж т  ■

■* .;.w
~ ' * * щ  &  

„ « л ‘

Kulate razitko a podpis

iich je  Lhm<isdSim na sham  iч\*егк’нш; udrew.. ubv mobso hyt -rtkam Uid рпл-сагпп TutUo d fjk tm & i/. neahubf h
profniZDi-mu rolixrnazbJ)’7.k'M nssby.
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Rejstrik trestu
Overuji, ze tento vypis z Rejstriku trestu skladajici se z 1 listia vznikl pod 
pofadovym cislem T 68/2019 prevedemm vypisu z elektronicke podoby do 
podoby listinne podle § 11a zakona c. 269/1994 Sb. o Rejstriku trestu, a ze se s 
obsahem vypisu v elektronicke podobe doslovne shoduje.

Ovefujici osoba: JLDr. BOHACOVA MARTINA 

У Hradci Kralove dne 03. 05. 2019

Podpis

Щг. t& y i ma BOHACOVA
kandldatka

поШ сш

■ ^"r— ^ .

| *  4

\%  . * /& /
? PP. 

'Jim



"TRANSIKA" LTD.
Sofia, Ш00Д32 A "G. S. Rakovski" Strv £L 1. 
TeJ/%1 79 67, е-таД: transika@abv.bg

"ТРАНСИКА" ООД
София: 1000, ул. "Г. C, .Раковски" 132 А, ет. 1. 

Тел. 981 79 67, e-mail: hransika@abv.bg

Превод от чешки език

Нотариална заверка

Кръгъл печат с герб: дипломиран юрист Д-р РАДИМ ДРАТ.Т.ТШ1 
нотариус в Праг 

1

ЗАВЕРКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Аз, нотариус удостоверявам под текущ номер в книгата за заверки O I295/2019, че лицето 
Инж. КАРЕЛ КОХОУТ

неговата самоличност ии^ърди съгласио официален документ карта, пред мен същият подписа 
собственоръчно настоящия документ, 
в гр. ПРАГА, на дата 7.5.2019 г.

Подпис: (п) не се чете

Подписаната Надя Иванова Гюрова удостоверявам верността на извършения от мен превод, 
от чешки език на български език ~ Нотариална заверка на нотаргеус Радим Драишя от 7,5.2019 
г. към декларация-съгласие, Преводът се състои о?п.2/две/страници.
Преводач
Надя Иванова Гюрова ( / /  /  / ..■АГТ.ДД. ДДт

Ш (  %'&.
Й й . / 1 д

На 13,05,2019 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус а район PC СОФИЯ СрегДЦ 553 на Нотариалната камара, 
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НАДЯ ИВАНОВА ГЮРОВА, ЕГ  ̂ • /  . У?, АДРЕС: СОФЩ^ЧреводЗч
Per. № 17198 Събрана такса:

Стефан Станзв .  И /  <,

1— :'-г '■

mailto:transika@abv.bg
mailto:hransika@abv.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ -  СЪГЛАСИЕ DECLARATION - CONSENT
по чл, 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон under Art. 234, Par. 2 and 3 o f the LC

о л у п о д п и с а н и я т . Карел Кохоут, гр а ж д а н и н  на The undersigned, Karel Kohout, a citizen of the

:( качеството си на член на Надзорния съвет на in my capacity as a member of the Supervisory 
|HE3 Разпределение България” АД, Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint- 

:з^он^рно^дружество, учредено и валидно stock company, organized and validiy existing under 
''Съществуващо съгласно законите на Република the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat
Българя, със седалище в гр. София и адрес на In Sofia and registered address at Sofia 1784,

|у^§вл »ие  в гр. София 1784, район Младост, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., 
;(€Tyru „ЙЬриградско шосе” № 159, БенчМарк Bench Mark Business Centre, registered with the 
;;^№ес04©нтър, вписано в Търговския регистър Commercial Register at the Registry Agency under 
към Агенцията по вписванията под ЕИК UIC130277958 ,

958,

ДЕКЛАРИРАМ, КАКТО СЛЕДВА: DO HEREBY DECLARE, AS FOLLOWS:

; 1, He съм и не съм бил член на 1. I have not been and I am not a member of а
управителен или контролен орган на дружество, managing or controlling body of a company 

| прекратено поради несъстоятелност през terminated due to insolvency during the last 2 (two)
I последните 2 (две) години преди датата на years before such insolvency has been announced,
: обявяването на такава несъстоятелност, при where unsatisfied creditors have remained;
: което да има останали неудовлетворени
i кредитори;

: 2. Не съм и не съм бил управител, член на 2. I have not been and I am not a manager, a
управителен или контролен орган на дружество, member of a managing or controlling body of a 
за което е било установено с влязло в сила company for which was established, through an 
наказателно постановление неизпълнение на effective administrative penalty deed, the non- 
задължения ло създаване и съхраняване на performance of obligations for accumulation and 
определените му нива от запаси по българския maintenance of the determined levels of reserves 
Закон за запасите от нефт и нефтопродукти; under the Bulgarian Oil and Oil Products Reserves

. Law;

3. Имайки предвид разпоредбите на 3. Taking Into account the provisions of the
.. Търговския закон и устава на Дружеството, няма Law on Commerce and the Articles of Incorporation 

пречки за назначаването ми като член на of the Company, there are no obstacles to my 
Надзорния съвет на Дружеството; appointment as a member of the Supervisory Board

of the Company;

:'J'W  4. ^,-;С1=Гласен съм да бъда назначен като 4, I agree to be appointed as a member of the 
на Надзорния съвет на Дружеството. Supervisory Board of the Company.

-.ТТ'-,-1’
...

 ̂ . ^ ^ 3?1стна ми e отговорността по чл. 313 от I am aware of the criminal liability under Art. 313 of
;йНа||зателния кодекс. the Penal Code.

: S  -

Ф  Пф противоречие между българската и In the event of discrepancy between the Bulgarian 
4|#Глийската версия ка настоящата декларация- and the English versions of this present Deciaration-

. . съгласие предимство има българската. Consent, the Bulgarian one shall prevail.

ДЕКЛАРАТОР: / DECLARER:



Ja  notaf ovdfuji pod beznym clslem  
ovSrovaci k n i h y > Se tato osoba,
/ №<£? - M-& &  o u t t c2-f? * <& * ,/ urj - t МГ is \s / t a*-'f * ^
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P11AH A 4 0 .  'kax /7 ̂ / ^  -  —

jes mi svoji totoznost prokazala plata^m  
torednim prukazem, se prede nm ou na teto 
listing Jdastnorucne podepsala. ь n  0 „ :
у _ _ ш ж _  d n c - L —
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ДЕКЛАРАЦИЯ AFFIDAVIT

по член 237{3) от Търговския закон under Article 237{3) of the Law on Commerce

Долуподписаният, Карел Кохоут, гражданин на The undersigned, Karel Kohout, a citizen of the

в качеството ми на член на Надзорния съвет на in my capacity of member of the Supervisory 
“ ЧЕЗ Разпределение България” АД, Board of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint- 
акционерно дружество, учредено и валидно stock company, organized and validly existing 
съществуващо съгяасно законите на Република under the laws of the Republic of Bulgaria, having 
България, със седалище в гр. София и адрес на its seat in Sofia and registered address at Sofia 
управление в гр. София 1784, район Младост, 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse 
бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Blvd., BenchMark Business Centre, registered 
Център, вписано в Търговския регистър към with the Commercial Register at the Registry 
Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, Agency under UiC 130277958 ,

C НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЯВАМ, HEREBY DECLARE

че към момента на подписване на настоящата that as of the moment of signing of this affidavit;
декларация:

1. не участвам като неограничено отговорен 1. 3 do not participate as an unlimited partner in
съдружник в други дружества; any other companies;

2. не притежавам пряко или непряко повече от 2. I do not hold directly or indirectiy more than
25% от капитала в други дружества; 25% of the capital of any other company;

3. не участвам в управлението на други 3. i do not participate in the management of
дружества или кооперации като член на съвет, other companies or co-operatives as a procurator
прокурист или управител, освен като Член на or manager except as a member of the
Управителния съвет на ЧЕЗ Дистрибуце а.с.; Management board in CEZ Distribuce, a, s.;

Запознат съм c наказателната отговорност no The signatory is fully aware of the criminal liability
член 313 от българския Наказателния кодекс за under Article 313 of the Bulgarian Penal Code for
даване на неверни сведения. giving untrue information.

Дата: /Date: 6th May 2019

Ka рел Кохоут I Ka re Г Ko h o u t
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ДО

Управителния съвет на 
Разпределение България5’ АД

Комисията за финансов надзор

„Българска фондова борса - София” АД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 06,05.2019 г. долуподписаният,

ТО

,ЧЕЗ the Management Board o f CEZ Distribution 
Bulgaria AD

the Financial Supervision Commission 

the Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD 

S T A T E M E N T

Today, 6m May 2019, the undersigned,

Kapen Кохоут, гражданин на Чашката Kami Kohout, a citizen of the Czech Republic,

в качеството ш  на член на Надзорния съвет 
на "ЧЕЗ Разпределение България** АД, 
акционерно дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законите на 
Република България, със седалище в гр. 
София и адрес на управление в гр. София 
1784, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе" N9 159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано а Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията под БИК 
130277958,

на основание чл. 1146 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа 
(„ЗППЦК” )

„Чл. 1146 (1) Членовете на управителните и 
контролните органи на публичното
дружество, неговият прокурист и лицата, 
които пряко или непряко притежават най- 
малко 25 на сто от гласовете & общото 
събрание на дружеството или го 
контролират, са длъжни да декларират пред 
управителния орган на публичното
дружество, както и пред комисията и 
регулирания пазар, където са допуснати до 
търговия акциите на дружеството, 
информация:

1. за юридическите лица, в които
притежават пряко или непряко поне 25 на 
сто от гласовете в общото събрание или 
върху които имат контрол;

in my capacity o f a member o f the Supervisory 
Board of CEZ Distribution Bulgaria AD & joint- 
stock company, organized and validly existing 
under the laws o f the Republic o f Bulgaria, having 
its seat in Sofia and registered address at Sofia 
1784, Miadost Region, 159 Tsarigradsko Shosse 
Blvd., BenchMark Business Centre, registered 
with We Commercial Register at the Registry 
Agency under UlC 130277958,

on the grounds of Article 114b of the Law on 
Public Offering of Securities Act (the “ LPOS” )

'Art. 1146 (1) The members of the management 
and supervisory bodies of the publicly-traded
company; its procurator and the persons /  legal 
entitles, directly or indirectly, holding at least 25 
percent of the votes at the General Meeting of the 
company or controlling the company, are obliged 
to disclose- to the management body o f the 
publicly-traded company and to the Financial 
Supervision Commission and the regulated 
market, where the company's shares are traded, 
information about;

1. the legal entitles, in which they hold directly or 
indirectly at least 25 per cent of the votes at the
general meeting or which they controf;



2. за юридическите лица, в чиито 
управителни или контролни органи 
участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи 
сделки, за които считат, че могат да бъдат 
признати за заинтересувани лица.

(2) Членовете на управителните и 
контролните органи на публичното 
дружество и неговият прокурист са длъжни 
да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 
7-дневен срок от избирането им, а лица, 
които пряко или непряко притежават поне 
25 на сто от гласовете в общото събрание 
на дружеството или го контролират - в 7- 
дневен срок от придобиване на гласовете, 
съответно на контрола. Лицата по 
изречение първо са длъжни да актуализират 
декларацията в 7-дневен срок от настъпване 
на съответните обстоятелства. ”

и като съм уведомен за наказателната 
отговорност съгласно чл. 313, ал. 1 от 
Наказателния кодекс,

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто 
от гласовете в общото събрание на следните 
юридически лица:

Няма такива юридически лица

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички юридически лица, в които 
деклараторът притежава пряко или непряко 
поне 25 на сто от гласовете в общото 
събрание)

2. Упражнявам контрол по смисъла на §1, т. 14 
от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК 
върху следните юридически лица:

Няма такива юридически лица

..Контрол” съществува когато едно лице:

(а) притежава, включително чрез дъщерно 
дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на 
гласовете в общото събрание на едно 
дружество или друго юридическо лице; или

2. the legal entities, in whose management and 
supervisory bodies they participate or whose 
procurators they are;

3. the current and future transactions known to 
them, with respect to which they think they may 
be considered as interested persons.

(2) The members of the management and 
supervisory bodies of the publicly-traded company 
and its procurator are obliged to disclose the 
circumstances under Para. 1 above within 7 days 
as of their election and the persons who hold 
directly or indirectly at least 25 per cent of the 
votes at the general meeting - within 7 days as of 
their acquisition of shares, respectively of control. 
The persons /  legal entities under the previous 
sentence must update the disclosing document 
within 7 days as of occurrence of the respective 
circumstances."

and having been notified of the criminal liability 
under Article 313, Par. 1 of the Penal Code, 
hereby

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I hold directly / indirectly at least 25 percent of 
the votes at the General Meeting of the following 
legal entities:

There are no such legal entities

(information for aU legal entities, in which the 
declarer holds directly or indirectly at least 25 
percent of the votes at the General Meeting is 
subject to disclosure)

2. I exercise control in the meaning of §1, item 14 
of the Additional Provisions of the LPOS over the 
following legal entities:

There are no such legal entities

“Control" exists where one person:

(a) holds, including, among others, through a 
subsidiary or under an agreement with another 
person, more than 50 percent of the votes at the 
General Meeting of a company or another legal 
entity; or



I

(б) може да определя пряко или непряко 
повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно 
юридическо лице; или

(в) може по друг начин да упражнява 
решаващо влияние върху вземането на 
решения във връзка с дейността на 
юридическо лице.

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички дружества, върху които 
деклараторът осъществява контрол)

3. Участвам в

(а) управителните органи;

(б) кон-тролните-ерган*н

(в) ярокуриот (търговски представител) съм;

Моля зачеркнете това, което не се отнася до 
Вас:

в следните юридически лица:

• Член съм на Управителния съвет на 
ЧЕЗ Дистрибуце а.с.;

(предмет на деклариране е информацията 
относно всички юридически лица, в чиито 
органи деклараторът участва)

4. Имам информация относно следните 
настоящи и бъдещи сделки, по които съм 
заинтересована страна:

Няма такива сделки

..Заинтересовани лииа” са членовете на 
управителните и контролните органи на 
публичното дружество, лицата - 
представители на юридически лица, членове 
на такива органи, неговият прокурист, лица, 
които пряко и/или непряко притежават най- 
малко 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на дружеството или го 
контролират, а при сделки на дъщерно 
дружество - членовете на управителните и 
контролните му органи, лицата - 
представители на юридически лица, членове

(b) may appoint, directly or indirectly, more than 
half of the members of the governing body of a 
legal entity; or

(c) may otherwise exercise decisive influence on 
the decision taking in relation to the operations of 
a company.

(information for ajj companies over which the 
declarer exercises control is subject to disclosure)

3 .1 participate in the: 

a) management bodies;

(b) controlling bodies;

(c) I am a procurator (commercial agent) 

Please cross out the inapplicable description

of the following legal entities:

•  I am a member of the Management board 
in CEZ Distribuce, a. s.;

(information for all legal entities, in which bodies 
the declarer participates is subject to disclosure)

4. I have information for the following current and 
future transactions for which I may be considered 
as an interested party:

There are no such transactions

"Interested parties" are the members of the 
management and supervisory bodies of the 
publicly-traded company, the persons - 
representatives of the legal entities, the members 
of such bodies, its procurator, as well as persons 
who directly or indirectly hold at least 25 per cent 
of the votes at the company’s General Meeting or 
who control the company, and in case of 
transactions with a subsidiary -  the members of 
its management and controlling bodies, the 
persons -  representatives of legal entities, the 
members of such bodies, its procurator, as well as
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на такива органи, неговият прокурист, лица, 
които пряко и/или непряко притежават най- 
малко 25 на сто от гласовете в общото 
събрание на дружеството, различни от 
публичното дружество, както и свързаните 
с тях лица, когато те:

persons who directly or indirectly hold at least 25 
per cent of the votes at the company’s General 
Meeting, different from the publicly-traded 
company, as well as persons related to them, 
when they:

1. са страна, неин представител или 
посредник по сделката, или в тяхна полза се 
извършват сделките или действията; или

2. притежават пряко или непряко поне 25 на 
сто от гласовете в общото събрание или 
контролират юридическо лице, което е 
насрещна страна, неин представител или 
посредник по сделката, или в чиято полза се 
извършват сделките или действията;

3. са членове на управителни или контролни 
органи, представители на юридически лица, 
членове на такива органи или прокуристи на 
юридическо лице по т. 1 и 2.

(В случай че деклараторът няма информация 
за подобни сделки, това трябва да бъде 
изрично декларирано.)

1. are a counter-party, its representative, or an 
intermediary to the transaction/ transactions or 
transactions or operations are carried out to their 
benefit; or

2. own directly or indirectly at least 25 per cent of 
the votes at the General Meeting, or they control a 
legal entity, which is the counter party, its 
representative, or an intermediary to the 
transaction, or to whose benefit the transactions 
or operations have been carried out;

3. are members of management or controlling 
bodies, representatives of legal entities, members 
of such bodies or procurators of a legal entity 
under item 1 and item 2.

(If the declarer is not aware of any such 
transactions, this should be explicitly stated 
above.)

ДЕКЛАРАТОР / DECLARER:

Карел Koxoym/ KareT Kohout
■ /' /
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