
ТОЧКА 14

Вземане на решение за промени в състава на одитния комитет на Дружеството

Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, членовете на 
одитния комитет на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, се избират и 
освобождават от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на 
управителния съвет или на председателя на надзорния съвет.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД („Дружеството“) е получило уведомление от г-н Иржи Пецка, с 
което той е изразил желание да бъде освободен от заеманата от него позиция на член на одитния 
комитет на Дружеството.

Постъпило е предложение от председателя на надзорния съвет на Дружеството за избор на г-н 
Вацлав Йоб за член на одитния комитет на Дружеството.

Предвид горното, в правомощията на общото събрание на акционерите е да вземе решение за 
промени в състава на одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 о т  Закона за независимия финансов одит и на чл. 
48, т .  13 о т  устава на Дружеството:

(а). освобождава Иржи Пецка о т  длъжност като  член на одитния ко м и тет на Дружеството;

(б). назначава Вацлав Йоб за член на одитния ко м и тет  на Д ружеството.“

Приложения:

1. Уведомление от Иржи Пецка
2. Предложение от председателя на надзорния съвет на Дружеството
3. Автобиография на Вацлав Йоб
4. Свидетелство за съдимост на Вацлав Йоб
5. Диплома на Вацлав Йоб
6. Декларация по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит на Вацлав Йоб

„ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД_______

CEZGROUP

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


до
Председателя на одитния комитет на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

ДО
Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД

ДО
Надзорния 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 Пецка,
член на одитния комитет на „ЧЕЗ Разпределение 
България” АД

Относно: молба за освобождаване 

Уважаеми дам И и господа,

Понастоящем съм член на одитния комитет 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 това 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.

гр. П р а г а 2019 г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

Вх.№................................................................................J
Соф» -iP .il 20) г1 П К 1764 Syn.'LlaaHpa'co '-vCe' 159____

TO
the Chairperson of the Audit Committee of 
CEZ Distribution Bulgaria AD

TO
the Management Board of CEZ Distribution Bulgaria 
AD

TO
The Supervisory 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., Bench Mark 
Business Centre

NOTIFICATION

by Jin Pecka,
member of the Audit Committee of CEZ Distribution  
Bulgaria AD

Re: Letter o f Resignation

Dear Ladies and Gentlemen,

At present, I am a member of the Audit Committee 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 o f 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 firs t session of the General Meeting of the 
Shareholders of the Company, which comes 
following this present notification.

Prague, &$■..!? f t  2019

C уважение, / Sincerely yours,

Иржи Пецка I Jin Pecka

InternI
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ДО т о

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

ОТ

Ярослав Мацек,

Председател на Надзорния съвет на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД

На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за 
независимия финансов одит („ЗНФО ")

Уважаеми дами и господа,

Като взех предвид, че:

(а) „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” № 159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията под ЕИК 
130277958 (наричано по-долу
„Дружеството“), е предприятие от обществен 
интерес по смисъла на § 1, т. 22 от 
допълнителните разпоредби на Закона за 
счетоводството;

(а) Съгласно чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
независимия финасов одит („ЗНФО“) във 
всяко предприятие от обществен интерес се 
създава одитен комитет („ОК“), чиито 
членове се избират от Общото събрание на 
акционерите („ОСА“) на Дружеството;

(б) Съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗНФО ОСА 
избира членовете на ОК по предложение на 
председателя на надзорния съвет;

(в) Подадено е Уведомление от г-н Иржи 
Пецка с молба за освобождаване от позицията 
му на член на ОК на Дружеството

THE GENERAL MEETING OF THE 
SHAREHOLDERS OF CEZ DISTRIBUTION 
BULGARIA AD

FROM

Jaroslav Macek,

Chairman of the Supervisory Board of CEZ 
Distribution Bulgaria AD

On the grounds o f Art 107, Par. 2 o f the Law on 
Independent Financial Audit (“.LIFA ”)

Dear Ladies and Gentlemen,

Considering that:

(a) CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint- 
stock company, registered 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 
(hereinafter referred to as the “Company”) is a 
public interest company within the meaning of § 
1, item 22 of the Additional Provisions of the 
Accountancy Act,

(a) Pursuant to Art. 107, Par. 1 and Par. 2 of Law 
on Independent Financial Audit (“LIFA”) every 
public interest company shall form an audit 
committee (“AC”) whose members shall be 
appointed by the General Meeting of the 
Shareholders (“GMS“) of the Company;

(b) Pursuant to Art. 107, Par. 2 of LIFA the GMS 
shall appoint the members of the AC following 
the proposal of the chairman of the supervisory 
board;

(c) A Notification has been submitted by Mr. Jin 
Pecka with request to be released Rom his 
position of member of the AC of the Company;
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В качеството ми на Председател на 
Надзорния съвет на Дружеството предлагам 
на ОСА:

1. Да освободи г-н Иржи Пецка от позицията 
на член на ОК на Дружеството;

2. Да избере за член на ОК на Дружеството г- 
н Вацлав Йоб. Същият отговаря на 
изискванията на чл. 107 от ЗНФО като 
притежава нужната квалификация и опит за 
заемане на посочената позиция.

In the capacity of a Chairman of the Supervisory 
Board of the Company I hereby propose to the 
GMS:

1. To release Mr. Jin Pecka from the position of 
member of the AC of the Company;

2, To appoint as member of the AC of the 
Company Mr. Vaclav Job. The latter comply 
with the requirements of Art. 107 of LIFA and 
possess the necessary qualification and 
experience for occupation of the said position.

Дата/Date: Ш , !?.$;. itV 4

C уважение / Sincerely yours,

.....
—

Яросдав Мацек / Jaroslav Macek

Председател на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД / 

Chairman of the Supervisory Board of CEZ Distribution Bulgaria AD
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Инж. Вацлав Йоб. АССА

Година на раждане: 
Адрес за 
кореспонденция.

Лична информация

Кржейпскехо 1511/23, Прага 4

1982 г.

Професионален опит

2018- сега 

2015-2018

2008-2015

Образование

2010-2014

2009

2005 -  2008 

2002 -  2005

Старши специалист по управление на изпълнението ЧЕЗ а.с.

Контрол ьор  за корпоративни Ф ун кц и и  
Унипетрол РПА. с.р.о.

Финансов контрольор 
Алианс Хелткеър с.р.о.

АССА
Асоциация На Дипломираните Експерт Счетоводители 

IFRS специалист
Сертификат по принципите на международната квалификация 
„Диплома по международна финансова отчетност“

Магистърска степен:
Икономически университет в Прага 
Факултет по Бизнес Администрация

Бакалавърска степен:
Икономически университет в Прага 
Факултет по Бизнес Администрация
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РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ * РЕГИСТЪР ЗА СЪДИМОСТ * 140 66 Прага 4 *
> ул.„Соудии” 1

/  Т7 телефон:+420 244 006 111 * пощенска кутия данни; vtqabcz *e-mail:rejstrik@rejtr.justice.cz

'Държавен герб Бар-код
0281104182

Номер на молбата: 281104182
Молбата е получена на 16.04.2019 г, 10:24:13
Обработено на 16.04.2019 г. 10:24:13
Брой вписвания в Чешката република: 0 (нула)
Брой приложения: 0 (нула)

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

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА СЪДИМОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Лични данни:
Име: ВАЦЛАВ
Фамилия: ЙОБ
Фамилия по рождение: ЙОБ

Пол: Мъж
Място/окръг на раждане: ХОЛЕШОВ / КРОМЕРЖИЖ
Държава на раждане: Чешхш република
Гражданство; Чешка република

Съдържание на вписванията в Регистъра за съдимост на Република Чехия:

Няма никаква информация за съдимост на въпросното лице

Край на съдържанието на вписванията в Регистъра за съ димост на Република Чехия 

Край на системата

Кръгъл печат и подшие:
Подпис не се чете 
Кръгъл гербов печат:
Чешка република ^Регистър за съдимост - 44*

За евентуални неточни данни незабавно съобщете на горепосочения адрес\ за да може веднага 
да се извърши разследване. Този документ не е предназначен за потвърждаване на 
сстоличността на физическо лгще.
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Заверка - Регистър за съдимост:
Удостоверявам, че това извлечение от Регистъра за съдимост състоящо се от 1 лист 

възникнало под пореден номер Т 52/2019 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: Магистър ДИВИШ ПЕТЪР

В гр. Храдец Кралове на дата 16.04,2019

: (н) не се чете 
Магистър Петър ДИВИШ 
помощник нотариус 
упълномощен от нотариуса

ъгъл печат с герб: дипломиран юрист Д-р ХЕ ЛЕНА ДШЗИШОВА
нотариус в Храдец Крдалове 
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Подписаната Надя Иванова Гюрова удостоверявам верността на извършения от мен превод 
от чешки език на български език на приложения документ - Р13ВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА 
СЪДИМОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, Храдец Кралове, 16.04.2019 г . Преводът се състои от 2 
/две/ страници.

Преводач: (
Надя Иванова Гюрова \

A MX * -й О ’’Vr,L:
. '• Й У / У ,•у.'. 4 о  / у v

На 08.05.2019 г.( АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район PC СОФИЯ^трергИе 558 на Нотариалнатз кама Da. 
удостоверявам подписите върху този документ, положени огДАДЯ ИВАНОВА ГЮРОВА, FT": J . . АДРЕС:

у у* ПОШЩНШ-НОТАРйУр»̂ g Д
си у



CESKA REPUBLIKA " REJSTRIK TRESTU * 140 66 PRAHA 4 * SOUHNI988/1
telefon: +420 244 006 111 * datova sciiranka: vtqabcz * e-mail: rejstrLk@rejtr.justtce.cz

■, ;i Oslo zadosti: 281104182
■ | Zadost dorucerta: 16.04.2019 10:24:13
: I Zpracovano: 16.04.2019 10:24:13i: #•- „
. j '-^Poc^Lzaznaniu v CR: 0 (ш1а)
■J Зр*осеГ pnloh: 0 (nula)
::J f  *
?i' ^
% *9
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A Na zadost osoby s tidaji mze uvedenymi se vydava:

02S 1104182

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

Qsobni udaie: 
Jmeno:
Pnjmem:
Rodne pfijmeni:

Pohlavl:
Misto / okres narozeni: 
Sti t  narozem:
Statni obcanstvl:

VACLAV
JOB
JOB

MUZ
HOLESOV / KROMERIZ
Ce s k A r epu b lik a
CESKA REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstriku. trestu Ceske republikv: ■

Nejsoii zadne informace o odsouzem dotycne osoby

Konec obsaliu evidence Rejstriku trestu Ceske republikv.

> Konec sestaw

ж '

Kclate razitko a podpis

Piipudni жрН-W-i iklqje. ikimii sddlie пи shorn uvede/ion adresu, aby mohfo byt okan&Ue prc**edmo pbessfrent. Tento dokume^l neslaazl k  
prokmovani юхоЬютНгиске osoby,
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Rejstnk trestu
Overuji, ze tento vypis z Rejstfiku trestu skladajici se z 1 listu vznikl pod
poradovym cislem T 52/2019 prevedenim vypisu z elektronicke podoby do 
podoby listinne podle § 1 la zakona c. 269/1994 Sb. o Rejstfiku trestd, a ze se s 
obsahem vypisu v elektronicke podobe doslovne shoduje.

Overujici osoba: Mgr. DIVIS PETR

V Hradci Kralove dne 16. 04.2019

Podpis  ...... ...................
Mgr. Petr ОШЙ

notarsky kandldat 
pov^reny notarem
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Превод от чешки език
Кръгъл печат с герб: дипломиран юрист Д-р. Хелена ДЙВИШОВА

нотариус в Храдец Кралове

Ч Е Ш К А Р Е П У Б Л И К А

ДИПЛОМА
Копие

Диплома № FPH - 08 - N 62 08 - 12803 6208X086-130-648

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГА

: ВАЦЛАВ ЙОБ

дата на раждане 5 юли 1982 , място на раждане Холешов

придоби висше образование 

по магистърска учебна програма Икономика и управление код N 62 08,

по специалността Бизнес икономика и управление код 6208Т086

във Факултета по бизнес администрация

Съгласно § 46 ал.4 на закон номер 111/1998 за висшите училища и допълнения и 
изменения на следващи закони (закони за висшите училища) на лицето 
се присъжда

научно образователно звание и н ж е н е р  в съкращение ,,Инж.„ написано пред името.

Подпис: (п) 
проф. Инж, Рихард Хиндьлс, к.т.н, 

ректор

Подпис: (п) 
дроф. Инж. Яромир Вебер, к.т.н. 

декан

Прага, 16 септември 2008 г.

Кръгъл печат с герб: Икономически университет в Прага

Нотариална заверка
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доверявам, че това копие напълно съответства с документа, от който е направено това 
;ie, състоящо се от 1 страница, 1 лист. Това копие е пълно и се състои от 1 страница,! лист.

■у Прага на дата 18.04.2019

Подпис; (н) не се чете
дипломиран юрист Д-р Мартина Бохачова
помощник нотариус, упълномощен от нотариуса

ъгъл печат с герб: дипломиран горист Д-р, Хелена ДИВИШОВА 
9* нотариус в Храдец Кралове

Is* '

-^ЧодгЩсаната Надя Иванова Гюрова с подписа сп удостоверявам верността на извършения от 
менщревод от чешки език на български език на приложения документ -  Диплома № FPH -08-  

08 -12803, 6208Т086-130-648. Преводът се състои от 2/две/ страници.
{Преводач , J  J y  f y ' c '
Надя Иванова Гюрова r //J J А  ' " / й  .. 4'х й( х ъ  т

На 08.05,2019 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район PC СОФ^Я-сГрег. № 1Й8 на Нот ария п у зт ° ,гзчара. 
удостоверявам подписите върху този документ, положени ор-НАДЯ ИВАНОВА ГЮРОВА Ь; АДРЕС;
СОФИЯ - Преводач
Per. №16467 Събрана т а к с а : /^  ф Й

Нотариус:

Стефан Станев 
ПО М О Щ НШ -НО ТАРМ р

Нчгг A.;' iVis му: Д  3 </
; тял й о



CESKA REPUBLIKA CPIS

D I P L O M
Diplom c. FPH-08-N 62 08-12803

VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE

Be. Vaclav Job
narozeny 5. cervence 1982, mlsto narozenf Holesov,

zfskal vysokoskolske vzdelanf studiem

v magisterskem studijmm programu Ekonomika a management, kod N 62 08,
ve studijnfm oboru Podnikovd ekonomika a management, kod 6208T086,

na Fakulte podnikohospodarske.
. Podle § 46 odst. 4 zakona c. 111/1998 Sb., o vysokych skolach a o zmene a doplnem dalsfch zakonu

(zakon o vysokych skolach), se mu udeluje

akademicky titul inzenyr ve zkratce Ing. uvadene pred jmenem.

6208T086-130-648

prof. Ing. Richard Hindis, CSc.
r e k t o r

^rpf. Ing. Jaromff Veber, CSc.
d e k a n



Overuji, ze tento opis doslovne souhlasi s listinou, z niz byl porizen, slozenou ze 
_\'archu. Tento opis je uplny a obsahuje ''J stran / j  archu.

stran,

V Praze dne j 3 .34. 2019

JUDr. Martina Bohacova Л  
notarsky kandidat, povereny notarem



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 107 от Закона за независимия 
финансов одит

Долуподписаният,

Вацлав Йоб, гражданин на Чешката оеублика,

в качеството ми на лице, предложено за член на 
Одитния комитет 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" № 159, 
БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията под БИК 
130277958 (наричано по-долу „Дружеството” ),

А. Предвид изискването на чл. 107, ал. 2, изр. 2 
от Закона за независимия финансов одит 
(„ЗНФО“)

„Чл. 107, (2) [...] За членове на одитния 
комитет могат да се избират и членове на 
надзорния орган на предприятието или членове 
на управителния орган, които не са 
изпълнителни членове на органите на 
управление

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм член на надзорен орган или 
изпълнителен член на орган на управление на 
Дружеството.

Б. Предвид изискването на чл. 107, ал. 3 от 
ЗНФО:
„чл. 107, (3) За членове на одитния комитет се 
избират лица, които притежават 
образователно-квалификационна степен 
"магистър“ познания в областта, в която 
работи предприятието, като поне един от 
членовете трябва да има не по-малко от 5 
години професионален стаж в областта на 
счетоводството или одита.11

A F F I D A V I T  

under Art. 107 of the Law on the Independent 
Financial Audit

The undersigned,

Vaclav Job, citizen of Czech Republic, bom on

in my capacity of a person proposed for a member 
of the Audit Committee 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 (referred 
to hereinafter as the “ Company” ),

A. Considering the requirement of Art. 107, Para. 2, 
sentence 2 of the Law on Financial Audit (“LiFA”)

“Art. 107, (2) [...] As members of the audit 
committee may also be appointed members of the 
controlling body of the company or members of the 
managing body who are not executive members of 
the managing bodies

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I am not a member of supervisory body or an 
executive member of the managing body of the 
Company.

B, Considering the requirement of Art. 107, Para. 3 
of LI FA:
Art. 107, (3) As members of the audit committee 
may be appointed persons who have a master 
educational university degree, expertise in the area 
of activity of the Company and at least one of the 
members shall have not less than 5 (five) years of 
professional experience in the area of accounting or 
audit.”



ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Притежавам образователно-квалификационна 
степен "магистър" (което удостоверявам с 
приложено копие от диплома), познания в 
областта, в която работи Дружеството и не по- 
малко от 5 години професионален стаж в 
областта на счетоводството или одита (което 
удостоверявам с приложена професионална 
автобиография, за която декларирам, че е вярна, 
пълна и точна във всички съществени аспекти).

В. Предвид изискването на чл. 107, ал. 4 от 
ЗНФО:

„Чл. 107 (4) Мнозинството о т  членовете на 
одитния ком итет са външни за и независими 
о т  предприятието о т  обществен интерес. 
Независим член на одитен комитет не може да 
е:

1. член на управителния орган, изпълнителен 
член на надзорния орган или служител на 
предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски 
отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, 
прокурист или служител на лице по т .  2;

4. свързано лице с друг член на управителен 
или надзорен орган на предприятието о т  
обществен интерес. ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм член на управителния орган, 
изпълнителен член на надзорния орган или 
служител на Дружеството.

2. Не съм лице, което е в трайни търговски 
отношения с Дружеството.

3. Не съм член на управителен или надзорен 
орган, прокурист или служител на лице по т. 2

4. Не съм свързано лице с друг член на 
управителен или надзорен орган на 
Дружеството.

Запознат съм с наказателната отговорност по чл. 
313, ал. 1 от Наказателния кодекс за невярно

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I have a master educational university degree 
(which I verify by the copy of the diploma appended 
hereto), expertise in the area of activity of the 
Company and not less than 5 (five) years of 
professional experience in the area of accounting or 
audit (which I verify by the professional CV 
appended hereto, for which I declare to be true, 
complete and accurate in all significant respects).

C. Regarding the requirement of Article 107, Para. 4 
of UFA:

“Art. 107 (4) The majority of the members of the 
audit committee are external to and independent 
from the public interest company. An independent 
member of an audit committee shall not be:

1. a member of the managing body, executive 
member of the controlling body or an employee of 
the company;

2. a person in established trade relations with the 
company;

3. a member of a managing or controlling body, 
procurator or an employee of a person under item 2;

4. related person to another member of a managing 
or controlling body of the public interest company..’’

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I am not a member of the managing body, 
executive member of the controlling body or an 
employee of the Company.

2. I am not a person in established trade relations 
with the Company.

3. I am not a member of a managing or controlling 
body, procurator or an employee of a person under 
item 2

4. I am not a related person to another member of a 
managing or controlling body of the Company.

I have been notified of the criminal liability under 
Article 313, Para. 1 of the Criminal Code for false



деклариране на информация.

Задължавам се при промяна на някое от 
декларираните по-горе обстоятелства да 
уведомя писмено управителните и надзорните 
органи на Дружеството.

Настоящата декларация е изготвена във версии 
на български и на английски език. При 
противоречие между версиите предимство има 
тази на български език.

declaration of information.

I hereby undertake in case of change of any of the 
above declared circumstances to immediately notify 
about that the managing and supervisory bodies of 
the Company.

This present Affidavit is executed in versions in 
Bulgarian and English. In the event of discrepancy 
between the versions, the Bulgarian one shall 
prevail.

Дата I Date: fi-. 2019

ДЕКЛАРАТОР I DECLARER:

-------- 7^-------------------
Вацлав Йоб I Vaclav Job


