
П Р О Т О К О Л  
от редовно годишно общо събрание на 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

На 26.06.2019 г. в 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. 
София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 90, 11-ти 
километър, Бизнес Център Капитъл Форт, зала „Сити“, 
се откри редовно заседание на общото събрание на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно 
дружество, учредено и съществуващо съгласно 
законите на Република България, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. 
„Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано в търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в 
интернет: www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно 
„Общото Събрание” и „Дружеството”).

Заседанието на Общото Събрание беше открито от 
Председателя на управителния съвет на Дружеството 
Петър Холаковски (наричан по-долу „Председателят 
на УС”), който поздрави лицата с право на глас и им 
благодари за участието в работата на Общото 
Събрание.

Председателят на УС направи кратко представяне на 
дейността на Дружеството за времето от предходното 
общо събрание насам.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от 
ЗППЦК, г-н Виктор Станчев, член на управителния 
съвет на Дружеството, уведоми присъстващите на 
Общото Събрание за постъпилите пълномощни за 
представляване на лица с право на глас на Общото 
Събрание, както следва:

- пълномощно от „ЧЕЗ”, а.с. за Томаш Пектор;

- пълномощно от ДФ „ДСК Растеж” за Ясен Чавдаров 
Иванов;

- пълномощно от ДФ „ДСК Баланс” за Ясен Чавдаров 
Иванов;

- пълномощно от ДФ „Елана Високодоходен фонд” за 
Никола Георгиев Нацков;

- пълномощно от ППФ „ДСК - Родина” и УПФ „ДСК - 
Родина” за Иван Стоянов Иванов;

- пълномощно от ДПФ „ДСК - Родина” и Доброволен 
пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК -

MINUTES
of a regular annual session of the General Meeting of 

CEZ Distribution Bulgaria AD

On this 26th day of June 2019, at 10:00 a.m., at 1784 Sofia, 
90, Tsarigradsko Shosse Blvd., 11th Kilometre, Capital Fort 
Business Centre, City Meeting Hall, was opened a regular 
session of the General Meeting of CEZ Distribution 
Bulgaria AD, a joint-stock company organized and 
existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having 
its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost 
Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre, registered with the Trade Registry at the 
Registry Agency under Uniform Identification Code 
130277958, and having its official web-site on the Internet 
at www.cez-rp.bg (hereinafter referred to as the “General 
Meeting” and the “Company”, respectively).

The session of the General Meeting was opened by the 
Chairman of the Management Board of the Company Petr 
Holakovsky (hereinafter referred to as the “Chairman of 
the MB”), who greeted the vote-holders and thanked them 
for their participation in the work of the General Meeting.

The Chairman of the MB made a short presentation of the 
operations of the Company for the time since the previous 
General Meeting.

In compliance with the requirement of Art. 116, Par. 7 of 
the LPOS, Mr. Viktor Stanchev, member of the 
Management Board of the Company, notified the attendees 
of the received Powers of Attorney for representation of 
vote-holders at the General Meeting, as follows:

- a power of attorney by CEZ, a.s. granted to Tomas 
Pektor;

- power of attorney by DSK Rastezh Mutual Fund granted 
to Yasen Chavdarov Ivanov;

- power of attorney by DSK Balans granted to Yasen 
Chavdarov Ivanov;

- power of attorney by Mutual Fund El ana High-Yield 
Fund granted to Nikola Georgiev Natskov;

- power of attorney by Professional Pension Fund DSK -  
Rodina and Universal Pension Fund DSK -  Rodina 
granted to Ivan Stoyanov Ivanov;

- power of attorney by Voluntary Pension Fund DSK -  
Rodina and Voluntary Pension Fund under Occupational
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Родина” за Маргарита Бонева Бонева;

- пълномощно от УПФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” 
за Милен Георгиев Марков;

- пълномощно от УПФ „ЦКБ -  Сила”, ППФ „ЦКБ -  
Сила” и ДПФ „ЦКБ -  Сила” за Биляна Валентинова 
Насковска;

- пълномощно от ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” за 
Мирослав Крумов Маринов; и

- пълномощно от ДПФ „Доверие” за Димана Ангелова 
Ранкова.

Председателят на УС посочи, че на Общото Събрание 
са представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи: 
един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) гласове, представляващи 
91% (с думи: деветдесет и един процента) от капитала 
на Дружеството. Председателят на УС потвърди, че 
изискването за кворум на Общото Събрание по чл. 227, 
ал. 1 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1 от устава на 
Дружеството е спазено.

Председателят на УС уведоми присъстващите, че за 
провеждането на Общото Събрание се извършва 
аудио-запис на магнитен носител.

Председателят на УС посочи, че работата на Общото 
Събрание ще се извършва на български език, а 
протоколът от Общото Събрание ще се води на 
български език и на английски език.

Преди откриването на Общото Събрание се извърши 
регистрация на явилите се за участие в него лица, 
която започна 1 (един) час преди обявения начален час 
на Общото Събрание, а именно -  в 9:00 ч. Беше 
удостоверена самоличността на всеки от 
присъстващите лица с право на глас, респективно 
самоличността и представителната власт на всеки от 
присъстващите представители на лица с право на глас. 
Беше съставен списък на присъстващите лица с право 
на глас и представители на лица с право на глас, 
съдържащ името на лицето -  за физическо лице (за 
юридически лица -  фирмата и името на 
представителя), броя на правата им на глас и 
подписите им. Списъкът е приложен като Приложение 
1 към настоящия протокол и съставлява неразделна

Schemes DSK-Rodina granted to Margarita Boneva 
Boneva;

- power of attorney by Universal Pension Fund Saglasie 
and Voluntary Pension Fund Saglasie granted to Milen 
Georgiev Markov;

- power of attorney by Universal Pension Fund CCB -  
Sila, Professional Pension Fund CCB -  Si la and Voluntary 
Pension Fund CCB -  Sila granted to Bilyana Valentinova 
Naskovska;

- power of attorney by Professional Pension Fund Doverie 
and Universal Pension Fund Doverie granted to Miroslav 
Krumov Marinov; and

- power of attorney by Voluntary Pension Fund Doverie 
granted to Dimana Angelova Rankova.

The Chairman of the MB noted that at the General Meeting 
were represented in person or by a proxy vote-holders 
holding the total of 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five) votes, which represented 91% (in words: ninety one 
percent) of the registered capital of the Company. The 
Chairman of the MB confirmed that the quorum 
requirement of the General Meeting under Art. 227, Par. 1 
of the Law on Commerce and Ait. 47, Par. 1 of the By- 
Laws of the Company was complied with.

The Chairman of the MB informed the attendees that the 
holding of the General Meeting was audio-recorded on a 
magnetic carrier.

The Chairman of the MB noted that the General Meeting 
would be held in Bulgarian language, while the Minutes of 
the General Meeting would be kept in Bulgarian and in 
English languages.

Before the opening of the General Meeting was completed 
the registration of the attendees, which started 1 (one) hour 
before the announced kick-off time of the General 
Meeting, namely -  at 9:00 a.m. The identity of each 
attending vote-holder, as well as the identity and the 
representative powers of each of the representatives of 
vote-holders, were verified. A list of the attending vote- 
holders and representatives of vote-holders was prepared, 
which contained the name of the person — natural person 
(for legal entities - the trade name and the name of the 
representative), the number of the votes held by them and 
their signatures. The list is appended as Appendix 1 to 
these present Minutes and represents an integral part 
hereof.



За делите на регистрацията за Общото Събрание 
съгласно предходния параграф Дружеството беше 
сформирало комисия по регистрацията (наричана по- 
долу „Комисията по Регистрация”).

При регистрацията за участие в Общото Събрание член 
на Комисията по Регистрацията предостави на всеки от 
присъстващите лица с право на глас и представители 
на лица с право на глас техническо устройство, 
посредством което гласуването на Общото Събрание 
може да се осъществи по електронен път, и обясни 
подробно начина на използване на устройството. За 
избягване на съмнение, Председателят на УС уточни, 
че става въпрос за устройство за лично присъствено 
гласуване в залата на Общото Събрание, а не за 
електронно средство за участие в Общото Събрание от 
разстояние по смисъла на чл. И 5, ал. 8 -  10 от ЗППЦК. 
В устройството, предоставено на всеки от лицата с 
право на глас и представителите на лица с право на 
глас, беше въведен броят на гласовете, притежавани от 
съответното лице. Предоставянето на устройството 
беше удостоверено с подпис от всеки от 
присъстващите лица с право на глас и представители 
на лица с право на глас в списъка, приложен като 
Приложение 1 към настоящия протокол.

Председателят на УС направи следното процедурно 
предложение: „Гласуването на Общото Събрание да 
се извършва чрез електронните устройства, 
предоставени на лицата с право на глас и
представителите на лица с право на глас при 
тяхната регистрация на мястото на Общото
Събрание”. Подложи на гласуване това предложение. 
При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”; няма;

For the purposes of the registration for the General 
Meeting under the preceding paragraph, the Company had 
formed a registration commission (hereinafter referred to 
as the “Registration Commission”).

Upon the registration for participation in the General 
Meeting, a member of the Registration Commission 
provided each of the attending vote-holders and 
representatives of vote-holders with a technical device, 
which would allow the electronic voting at the General 
Meeting, and explained in detail the way of use of the 
device. For the avoidance of doubt, the Chairman of the 
MB explained that the device enabled personal voting to 
attendees at the venue of the General Meeting, and was not 
an electronic device for participation in the work of the 
General Meeting from a distance in the meaning of Art. 
115, Par. 8 -  10 of the LPOS. In the device provided to 
each of the vote-holders and the representatives of the 
vote-holders was recorded the number of the votes held by 
the respective vote-holder. The provision of the device was 
verified by way of signing by each of the attending vote- 
holders and representatives of vote-holders on the list 
appended as Appendix 1 to these present Minutes.

The Chairman of the MB made the following procedural 
proposal: “The voting at the General Meeting will be 
done by use of the electronic devices provided to the 
vote-holders and representatives of vote-holders upon 
their registration at the venue of the General Meeting”. 
He put that proposal to voting. The voting, which was 
done, produced the following results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);;
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

з



Въздържали се: няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Гласуването на 
Общото Събрание да се извършва чрез 
електронните устройства, предоставени на лицата с 
право на глас и представителите на лица с право на 
глас при тяхната регистрация на мястото на 
Общото Събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

Председателят на УС посочи, че следните членове на 
съветите на Дружеството, освен него, присъстват на 
Общото Събрание без право на глас:

- Томаш Пецка -  член на управителния съвет на 
Дружеството; и

- Виктор Станчев -  член на управителния съвет на 
Дружеството.

Председателят на УС посочи, че освен лицата с право 
на глас, представителите на лица с право на глас и 
посочените по-горе членове на управителния и 
надзорния съвет на Дружеството и на надзорния съвет 
на Дружеството, на Общото Събрание присъстват, без 
право на глас, още следните поканени лица:

- Леон Връшка -  Главен финансов директор на „ЧЕЗ 
България” ЕАД;

- адв. Петко Илиев;

- адв. Цветелина Йотова;

Зорница Г енова -  Директор на дирекция 
„Регулаторно и правно управление на „ЧЕЗ България” 
ЕАД;

- Зорница Калеева-Главен юрисконсулт Корпоративно 
правно обслужване в Отдел „Административно-правни 
дейности” на „ЧЕЗ България ЕАД;

- Румяна Дойчева-Христова — Ръководител на Отдел 
„Кабинет на изпълнителния директор“ в Дружеството;

- Елисавета Рашкова -  служител на Дружеството;

Abstained: none.

THE GENERAL MEETING RESOLVED: “The voting 
at the General Meeting will be done by use of the 
electronic devices provided to the vote-holders and 
representatives of vote-holders upon their registration 
at the venue of the General Meeting.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

The Chairman of the MB noted that following members of 
the boards of the Company, beside him, were attending the 
General Meeting without voting right:

- Tomas Pecka -  member of the Management Board of the 
Company; and

- Viktor Stanchev — member of the Management Board of 
the Company.

The Chairman of the MB noted that apart from the vote- 
holders, the representatives of the vote-holders and the 
referred above members of the Management and the 
Supervisory Board of the Company, the General Meeting 
was attended, without voting right, also by the following 
invited persons:

- Leon Vrska -  Chief Financial Officer of CEZ Bulgaria 
EAD;

- attorney-at-law Petko Iliev;

- attorney-at-law Tsvetelina Yotova;

- Zomitsa Genova -  Head of the Regulatory and Legal 
Management Department of CEZ Bulgaria EAD;

- Zomitsa Kaleeva -  Chief Legal Advisor for Corporate 
Legal Affairs at the Administrative -  Legal Operations 
Department of CEZ Bulgaria EAD;

- Rumyana Doycheva - Hristova -  Head of the CEO 
Cabinet Department at the Company;

- Elisaveta Rashkova -  officer of the Company;



- Валя Йорданова — представител на специализираното 
одиторско предприятие „АФА” ООД; и

- Яна Цанева- преводач.

Председателят на УС попита лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас дали имат 
предложения за участие на други лица в работата на 
Общото Събрание. Такива предложения не последваха. 
Председателят на УС предложи лицата с право на глас 
и представителите на лица с право на глас да се 
съгласят с участието на поканените лица в работата на 
Общото Събрание. Предложи за гласуване участието 
на тези лица „еп-bloc". При направеното гласуване се 
получиха следните резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Допуска до
участие в работата на Общото Събрание 
присъстващите на Общото Събрание членове на 
управителния съвет на Дружеството, членове на 
надзорния съвет на Дружеството и трети лица, 
посочени по-горе в настоящия протокол.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

В изпълнение на изискването на чл. 222, ал. 4 от 
Търговския закон във връзка с чл. 43, ал. 2 от устава на 
Дружеството за избирането на председател, секретар и 
преброител на гласовете на заседанието, 
Председателят на УС направи следните предложения:

- Valya Yordanova -  representative of the specialized audit 
firm AFA OOD; and

- Yana Tsaneva -  interpreter.

The Chairman of the MB asked the vote-holders and the 
representatives of vote-holders whether or not any of them 
had proposals for participation in the General Meeting of 
other persons. No such proposals followed. The Chairman 
of the MB proposed that the vote-holders and 
representatives of vote-holders consent to the participation 
of the invited persons in the work of the General Meeting. 
He proposed the voting on the participation of those 
persons еп-bloc. The voting, which was done, produced the 
following results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

THE GENERAL MEETING RESOLVED: “The 
General Meeting allows the participation in the 
General Meeting of the members of the Management 
Board of the Company, the members of the 
Supervisory Board of the Company and the third 
persons specified hereinabove,”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting, The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

In compliance with the requirement of Art. 222, Par. 4 of 
the Law on Commerce in relation to Art. 43, Par. 2 of the 
By-Laws of the Company for the election of Chairman of 
the GMoS, Secretary and Vote-Teller of the session, the 
Chairman of the MB made the following proposals:



- за председател на Общото Събрание да бъде избран 
Петко Пенков Илиев;

- за секретар на Общото Събрание да бъде избрана 
Цветелина Иванова Йотова; и

- за преброител на гласовете на Общото Събрание да 
бъде избрана Елисавета Рашкова*

Председателят на УС попита лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас дали имат 
предложения за други лица за председател, секретар и 
преброител на гласовете на Общото Събрание. Такива 
предложения не последваха. Председателят на УС 
предложи лицата с право на глас и представителите на 
лица с право на глас да се съгласят с направеното от 
него предложение чрез гласуване „ en-bloc При 
направеното гласуване се получиха следните 
резултати;

Действителни гласове:
- брой гласове; 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 562 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
шестдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 003 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и три);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото Събрание 
избира Петко Ненков Илиев за председател на 
Общото Събрание, Цветелина Иванова Йотова за 
секретар на Общото Събрание и Елисавета 
Рашкова за преброител на гласовете на Общото 
Събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от

- as Chairman of the General Meeting to be elected Petko 
Nenkov Iliev;

- as Secretary of the General Meeting to be elected 
Tsvetelina Ivanova Yotova; and

- as Vote-Teller of the General Meeting to be elected 
Elisaveta Rashkova.

The Chairman of the MB asked the vote-holders and the 
representatives of vote-holders whether any of them had 
other proposals for Chairman of the GMoS, Secretary and 
Vote-Teller of the General Meeting. No such proposals 
followed. The Chairman of the MB proposed that the vote- 
holders and the representatives of vote-holders consent to 
the proposal made by him, by voting uen bloc”. The 
voting, which was done, produced the following results:

Valid votes:
- number of votes; 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,562 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and sixty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,003 (in words: eighty six thousand 
and three);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

THE GENERAL MEETING RESOLVED: “The 
General Meeting elects Petko Nenkov Iliev as the 
Chairman of the General Meeting, Tsvetelina Ivanova 
Yotova as the Secretary of the General Meeting and 
Elisaveta Rashkova as the Vote-Teller of the General 
Meeting.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes



гласовете, представени на Общото Събрание, За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

Избраният за председател на Общото Събрание Петко 
Илиев е наричан по-долу „Председателят на ОС”.

Председателят на УС предаде ръководството на 
Общото Събрание на избраните органи.

Председателят на ОС уведоми лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас относно 
следните процедурни въпроси:

- Общото Събрание е свикано на основание чл. 223, ал. 
1, изречение второ от Търговския закон във връзка с 
чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 44, изречение 
второ от устава на Дружеството чрез обявяването на 
поканата за Общото Събрание в Търговския регистър 
на 20 май 2019 г. и оповестяването на същата покана 
при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от 
ЗППЦК чрез интернет-портала www.x3news.com на 
21.05.2019, с което е спазен срокът, предвиден в чл. 
115, ал. 4 от ЗППЦК.

- При обявяването на поканата за Общото Събрание на 
разположение на лицата с право на глас са 
предоставени материалите по точките от дневния ред 
на Общото Събрание по начин, който отговаря на 
изискванията на закона и устава на Дружеството.

Председателят на ОС уведоми лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас относно 
следното:

- Съгласно информацията, предоставена от Комисията 
по Регистрация, представителите на лица с право на 
глас имат нужната представителна власт да ги 
представляват на Общото Събрание в качеството им на 
лица с право на глас.

- При наличието на кворум (който съгласно чл. 47, ал. 
1, изречение първо от устава на Дружеството е поне Уг 
от капитала) Общото Събрание може да взема валидни 
решения в съответствие с разпоредбите на устава на 
Дружеството и Търговския закон.

- Изчисляването на кворума преди гласуване по 
предложението/ята за решение/я по всяка от точките от

represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

Petko Iliev, who was elected as the Chairman of the 
GMoS, is hereinafter referred to as the “Chairman of the 
GMoS”.

The Chairman of the MB handed the presidency of the 
General Meeting over to the elected bodies.

The Chairman of the GMoS notified the vote-holders and 
the representatives of vote-holders of the following 
procedural matters:

- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, 
Par. 1, second sentence of the Law on Commerce in 
relation to Art. 251, Par. 1 of the Law on Commerce and 
Art. 44, second sentence of the By-Laws of the Company, 
by announcing the invitation to the General Meeting at the 
Trade Registry on 20 May 2019 and by disclosing such 
invitation in compliance with the requirements of Art. 
100t , Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal 
www.x3news.com on 21 May 2019, whereby the term 
provided for in Art. 115, Par. 4 of the LPOS was complied 
with.

- At the announcement of the invitation to the General 
Meeting, to the vote-holders were made available the 
supportive materials on the items of the agenda of the 
General Meeting, which was done in a way meeting the 
requirements of the law and the By-Laws of the Company.

The Chairman of the GMoS informed the vote-holders and 
the representatives of vote-holders of the following:

- In accordance with the information from the Registration 
Commission, the representatives of vote-holders had the 
authorization required to represent vote-holders at the 
General Meeting in that capacity of theirs.

- Given that the quorum requirements (which, according to 
Art. 47, Par. 1, first sentence of the By-Laws of the 
Company, is at least /2  of the registered capital) are met, 
the General Meeting may pass valid resolutions in 
compliance with the By-Laws of the Company and with 
the Law on Commerce.

- The calculation of the quorum before voting on the draft 
resolution/s on each of the items of the agenda and the

http://www.x3news.com
http://www.x3news.com


дневния ред и отчитането на резултатите от 
гласуването ще се извършва е въвеждане на данните в 
софтуерна програма, в която са въведени указанията на 
упълномощителите относно начина на упражняване на 
правата по всяко представено пълномощно.

- Поради отсъствието и липсата на представителство 
на някои от лицата с право на глас на Дружеството от 
Общото Събрание, то не може да взема решения на 
основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по 
въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно 
поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а 
от Търговския закон.

Председателят на ОС напомни на представителите на 
лица с право на глас, че са задължени да гласуват 
изключително съгласно указанията, съдържащи се в 
техните пълномощни и помоли да не се напуска залата 
между проверката на кворума и гласуването по 
съответния въпрос.

Председателят на ОС посочи, че дневният ред на 
Общото Събрание съгласно поканата за него е, както 
следва:

1. Одобряване на заверения самостоятелен 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 
(включително на доклада за прилагането на 
Политиката за възнагражденията на членовете на 
съветите на Дружеството за 2018 г., съставляващ 
самостоятелен документ към годишния финансов 
отчет на Дружеството за 2018 г.)

2. Одобряване на заверения консолидиран
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

3. Одобряване на годишния доклад за 
дейността на Дружеството за 2018 г.

4. Одобряване на годишния консолидиран
доклад за дейността на Дружеството за 2018 г.

5. Приемане на доклада на регистрирания
одитор за одита на самостоятелния годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

6. Приемане на доклада на регистрирания
одитор за одита на консолидирания годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

7. Вземане на решение относно печалбата на 
Дружеството за 2018 г.

reporting of the results from the voting would be made by 
way of entering data in a special software tool, where the 
instructions of grantors on the way of voting under each of 
the presented Powers of Attorney were entered.

- By reason of the absence of some of the vote-holders, 
who/which are not represented at the General Meeting 
either, the latter may not take resolutions on the grounds of 
Art. 231, Par. 1 of the Law on Commerce on matters, 
which are not included in the agenda shown in the 
invitation to the General Meeting or pursuant to Art. 223a 
of the Law on Commerce.

The Chairman of the GMoS reminded the attending 
representatives of vote-holders that they were required to 
vote exclusively in compliance with the instructions 
contained in their Powers of Attorney and requested not to 
leave the venue between the calculation for quorum and 
the voting on the respective item.

The Chairman of the GMoS noted that the agenda of the 
General Meeting, as set forth in the invitation to it was, as 
follows:

1. Approval of the audited stand-alone Annual 
Financial Statements of the Company for the year 2018 
(including the Report on the Implementation of the 
Policy on the Remuneration of the Members of the 
Boards of the Company for the year 2018, which 
constitutes a separate document appended to the 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018)

2. Approval of the audited Consolidated Annual 
Financial Statements of the Company for the year 2018

3. Approval of the Annua! Report on the 
Operations of the Company for the year 2018

4. Approval of the Annual Consolidated Report 
on the Operations of the Company for the year 2018

5. Acceptance of the Report of the Registered 
Auditor on the Audit of the Stand-Alone Annual 
Financial Statements of the Company for the year 2018

6. Acceptance of the Report of the Registered 
Auditor on the audit of the Consolidated Annual 
Financial Statements of the Company for the year 2018

7. Taking a resolution regarding the Company’s 
profit for the year 2018



8. Приемане на доклада за дейността на 
директора за връзки с инвеститорите на 
Дружеството за 2018 г.

9. Приемане на доклада за дейността на 
Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

10. Приемане на отчетния доклад на надзорния 
съвет за дейността му вместо Комитет по 
възнагражденията на Дружеството за 2018 г.

11. Освобождаване на членове на надзорния 
съвет на Дружеството от отговорност за дейността 
им като такива

12. Освобождаване на членове на управителния 
съвет на Дружеството от отговорност за дейността 
им като такива

13. Промени в състава на надзорния съвет на 
Дружеството

14. Промени в състава на одитния комитет на 
Дружеството

15. Овластяване на управителния съвет на 
Дружеството да сключи, съгласно правилата за 
представителство на Дружеството пред трети лица, 
договор за услуги с „ЧЕЗ България” ЕАД

16. Разни

Председателят на ОС предложи да се премине към 
обсъждане и гласуване на точките, включени в 
дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 1 от дневния ред и даде думата 
на Председателя на УС за представяне на одитирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 
Председателят на УС представи отчета. Председателят 
на ОС представи доклада за прилагането на 
Политиката за възнагражденията на членовете на 
съветите на Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 1 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат

8. Acceptance of the Report on the Operations of 
the Investor Relations Director of the Company for the 
year 2018

9. Acceptance of the Report on the Operations of 
the Audit Committee of the Company for the year 2018

10. Acknowledgement of the Report of the 
Supervisory Board on its Operations in lieu of 
Remuneration Committee of the Company for the year 
2018

11. Release of members of the Supervisory Board 
of the Company from responsibility for their conduct 
as such officers

12. Release of members of the Management Board 
of the Company from responsibility for their conduct 
as such officers

13. Changes to the composition of the Supervisory 
Board of the Company

14. Changes to the composition of the Audit 
Committee of the Company

15. Authorizing the Management Board of the 
Company to enter into, in accordance with the rules on 
the representation of the Company before third parties, 
a Service Level Agreement with CEZ Bulgaria EAD

16. Miscellaneous

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
discussion and voting on the items included in the agenda.

On item 1 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 1 of the agenda and gave 
the floor to the Chairman of the MB for a presentation of 
the audited Annual Financial Statements of the Company 
for the year 2018. The Chairman of the MB presented the 
financial statements. The Chairman of the GMoS presented 
the Report on the Implementation of the Policy on 
Remuneration of the Members of the Boards of the 
Company for the year 2018.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 1 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the



думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 1 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 1 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 1 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на т. 1 от 
дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
7 от Търговския закон и чл. 48, т. 9 от устава на 
Дружеството, одобрява самостоятелния годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен 
от „АФА” ООД (включително доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията 
на членовете на съветите на Дружеството за 2018 г., 
съставляващ самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 
г.).”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 1 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 1 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 1 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
1 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of 
the Law on Commerce and Art, 48, item 9 of the By- 
Laws of the Company, approves the stand-alone 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018 audited by AFA OOD (including the Report 
on the Implementation of the Policy on the 
Remuneration of the Members of the Boards of the 
Company for the year 2018, which constitutes a 
separate document appended to the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2018).”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;



Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 9 от устава на 
Дружеството, одобрява самостоятелния годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен 
от „АФА” ООД (включително доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията 
на членовете на съветите на Дружеството за 2018 г., 
съставляващ самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 
г.).”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 2 от дневния ред и даде думата 
на Председателя на УС за представяне на одитирания 
консолидиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г. Председателят на УС представи 
отчета.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 2 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 2 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 2 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 2 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 9 of the 
By-Laws of the Company, approves the stand-alone 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018 audited by AFA OOD (including the Report 
on the Implementation of the Policy on the 
Remuneration of the Members of the Boards of the 
Company for the year 2018, which constitutes a 
separate document appended to the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2018).”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

On item 2 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 2 of the agenda gave the 
floor to the Chairman of the MB for presentation of the 
audited Consolidated Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2018. The Chairman of the MB 
presented the Statements.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 2 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 2 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 2 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 2 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

и



Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 2 от дневния ред .

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
7 от Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за 
счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на 
Дружеството, одобрява консолидирания годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен 
от „АФА” ООД.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 562 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
шестдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 003 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и три);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон, чл. 31, ал. 1 от Закона за 
счетоводството и чл. 48, т. 9 от устава на 
Дружеството, одобрява консолидирания годишен 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен 
от „АФА” ООД.”

Решението е взето е мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 2 of the agenda of the session.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of 
the Law on Commerce, Art. 31, Par, 1 of the Law on 
Accountancy and Art. 48, item 9 of the By-Laws of the 
Company, approves the Consolidated Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2018 audited 
by AFA OOD.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,562 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and sixty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,003 (in words: eighty six thousand 
and three);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
7 of the Law on Commerce, Art. 31, Par. 1 of the Law 
on Accountancy and Art. 48, item 9 of the By-Laws of 
the Company, approves the Consolidated Annual 
Financial Statements of the Company for the year 2018 
audited by AFA OOD.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the



вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 3 от дневния ред и даде думата 
на Председателя на УС за представяне на доклада за 
дейността на Дружеството за 2018 г. Председателят на 
УС представи доклада.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 3 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 3 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 3 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 3 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 3 от 
дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството, одобрява годишния доклад за 
дейността на Дружеството за 2018 г.“

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 3 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 3 of the agenda and gave 
the floor to the Chairman of the MB for presentation of the 
Management Report of the Company for the year 2018. 
The Chairman of the MB presented the Report.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 3 of the agenda and the start- 
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 3 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 3 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 3 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
3 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art 221, item 7 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the By- 
Laws of the Company, approves the Annual Report on 
the Operations of the Company for the year 2018.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);



Недействителни гласове: няма; Invalid votes: none;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл, 221, т. 7 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството, одобрява годишния доклад за 
дейността на Дружеството за 2018 г.“

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 4 от дневния ред и даде думата 
на Председателя на УС за представяне на годишния 
консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 
2018 г. Председателят на УС представи доклада

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 4 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 4 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 4 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the 
By-Laws of the Company, approves the Annual Report 
on the Operations of the Company for the year 2018.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

On item 4 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 4 of the agenda and gave 
the floor to the Chairman of the MB for presentation of the 
annual consolidated Report on the Activities of the 
Company for the year 2018. The Chairman of the MB 
presented the Report.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 4 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 4 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 4 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 4 of the agenda at the session were represented in



точка 4 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 4 от 
дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
7 от Търговския закон и чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството, одобрява годишния консолидиран 
доклад за дейността на Дружеството за 2018 г.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 562 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
шестдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 003 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и три);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон и чл, 48, т. 13 от устава на 
Дружеството, одобрява годишния консолидиран 
доклад за дейността на Дружеството за 2018 г.”

person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
4 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 7 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the By- 
Laws of the Company, approves the Annual 
Consolidated Report on the Operations of the 
Company for the year 2018.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,562 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and sixty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,003 (in words: eighty six thousand 
and three);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
7 of the Law on Commerce and Art. 48, item 13 of the 
By-Laws of the Company, approves the Annual 
Consolidated Report on the Operations of the 
Company for the year 2018.”



Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 5 от дневния ред и даде думата 
на представителя на специализираното одиторско 
предприятие „АФА” ООД, извършило независимия 
финансов одит на годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г., г-жа Валя Йорданова, за 
представяне на доклада на регистрирания одитор за 
одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 
2018 г. Г-жа Йорданова представи доклада.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 5 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 5 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 5 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 5 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 5 от 
дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание приема доклада на 
регистрирания одитор за одита на самостоятелния 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 5 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 5 of the agenda and gave 
the floor to the representative of the specialized audit firm 
AFA OOD, which had performed the independent financial 
audit of the Annual Financial Statements of the Company 
for the year 2018, Ms. Valya Yordanova, for a presentation 
of the Report of the Registered Auditor on the Audit of the 
Annual Financial Statements of the Company for the year 
2018. Ms. Yordanova presented the Report.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 5 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 5 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 5 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 5 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
5 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting accepts the Report of the Registered 
Auditor on the Audit of the Stand-Alone Annual 
Financial Statements of the Company for the year 
2018.”



При направеното гласуване се получиха следните 
резултати;

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание приема доклада на 
регистрирания одитор за одита на самостоятелния 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

По точка 6 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 6 от дневния ред и даде думата 
на представителя на специализираното одиторско 
предприятие „АФА” ООД, извършило одита на 
консолидирания годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г., г-жа Йорданова, за
представяне на доклада на регистрирания одитор за 
одита на консолидирания годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г. Г-жа Йорданова представи 
доклада.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 6 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас,

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting accepts the Report of the 
Registered Auditor on the Audit of the Stand-Alone 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018,”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

On item 6 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 6 of the agenda and gave 
the floor to the representative of the specialized audit firm 
AFA OOD, which had performed the audit of the 
Consolidated Annual Financial Statements of the Company 
for the year 2018, Ms. Yordanova, for a presentation of the 
Report of the Registered Auditor on the Audit of the 
Consolidated Annual Financial Statements of the Company 
for the year 2018. Ms. Yordanova presented the Report.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 6 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished



които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 6 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 6 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 6 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 6 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение, а 
именно: „Общото Събрание приема доклада на 
регистрирания одитор за одита на консолидирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 6 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 6 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 6 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
6 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution on the item, 
namely: “The General Meeting accepts the Report of 
the Registered Auditor on the audit of the Consolidated 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:



„Общото Събрание приема доклада на 
регистрирания одитор за одита на консолидирания 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 7 от дневния ред и даде думата 
на Председателя на УС за представяне на 
предложението относно печалбата на Дружеството за 
2018 г. Председателят на УС представи 
предложението.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 7 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 7 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 7 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 7 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 7 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
7 от Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на 
Дружеството, взема решение печалбата на 
Дружеството за 2018 г. да бъде задържана в

“The General Meeting accepts the Report of the 
Registered Auditor on the audit of the Consolidated 
Annual Financial Statements of the Company for the 
year 2018.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

On item 7 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 7 of the agenda and gave 
the floor to the Chairman of the MB for presenting the 
proposal for dealing with the profit of the Company for the 
year 2018. The Chairman of the MB presented the 
proposal.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 7 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 7 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 7 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 7 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime under 
item 7 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds Art. 221, item 7 of the 
Law on Commerce and Art. 48, item 10 of the By-Laws 
of the Company, resolves that the profit of the 
Company for the year 2018 is, in whole, retained with



Дружеството изцяло и отнесена към 
неразпределената печалба.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 292 844 (с думи: един милион двеста 
деветдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и 
четири);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 73,7% (с думи: седемдесет и три цяло и 
седем десети процента);

Гласували „против”:
- брой гласове: 459 407 (с думи: четиристотин петдесет 
и девет хиляди четиристотин и седем);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 26,2% (с думи: двадесет и шест цяло и две 
десети процента);

Въздържали се:
- брой гласове: 2 314 (с думи: две хиляди триста и 
четиринадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 0,1% (с думи: нула цяло и една десета 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 10 от устава на 
Дружеството, взема решение печалбата на 
Дружеството за 2018 г. да бъде задържана в 
Дружеството изцяло и отнесена към 
неразпределената печалба.”

Решението е взето е мнозинство от 73,7% (с думи: 
седемдесет и три цяло и седем десети процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 8 от дневния ред:

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,292,844 (in words: one million two 
hundred and ninety two thousand eight hundred and forty 
four);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 73.7% (in words: seventy three point seven 
percent);

Votes “against”:
- number of votes: 459,407 (in words: four hundred and 
fifty nine thousand four hundred and seven);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 26.2% (in words: twenty six point two percent);

Abstained:
- number of votes: 2,314 (in words: two thousand three 
hundred and fourteen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 0.1 % (in words: zero point one percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds Art. 221, item 7 
of the Law on Commerce and Art. 48, item 10 of the 
By-Laws of the Company, resolves that the profit of the 
Company for the year 2018 is, in whole, be retained 
with the Company and allocated to the Retained 
Earnings.”

The resolution is taken by the majority of 73.7% (in 
words: seventy three point seven percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 8 of the agenda:



Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 8 от дневния ред и представи 
доклада за дейността на Директора „Връзки с 
инвеститорите” на Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 8 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 8 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 8 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 8 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 8 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 116г, 
ал. 4 от ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството, приема доклада за дейността на 
директора за връзки с инвеститорите на 
Дружеството за 2018 г.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 555 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 8 of the agenda and 
presented the Report of the Investor Relations Director for 
the year 2018.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 8 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 8 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 8 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 8 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime under 
item 8 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 116r, Par. 4 of 
the LPOS and Art. 48, item 13 of the By-Laws of the 
Company, accepts the Report on the Operations of the 
Investor Relations Director of the Company for the 
year 2018.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,555 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and fifty



петдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 99,99% (е думи: деветдесет и девет цяло и 
деветдесет и девет стотни процента);

Гласували „против”: няма

Въздържали се:
- брой гласове: 10 (с думи: десет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 0.01% (с думи: нула цяло и една стотна 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл, 116г, ал. 4 от 
ЗППЦК и чл. 48, т. 13 от устава на Дружеството, 
приема доклада за дейността на директора за 
връзки с инвеститорите на Дружеството за 2018 г.”

Решението е взето с мнозинство от 99,99% (с думи: 
деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни 
процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 9 от дневния ред и представи 
доклада за дейността на одитния комитет на 
Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 9 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 9 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 9 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 9 от дневния ред на заседанието са представени

five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 99.99% (in words: ninety nine point ninety nine 
percent);

Votes “against”: none 

Abstained:
- number of votes: 10 (in words: ten);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 0.01% (in words: zero point zero one percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 116r, 
Par. 4 of the LPOS and Art. 48, item 13 of the By-Laws 
of the Company, accepts the Report on the Operations 
of the Investor Relations Director of the Company for 
the year 2018.”

The resolution is taken by the majority 99.99% (in 
words: ninety nine point ninety nine percent) of the 
votes represented at the General Meeting. The law and 
the By-Laws of the Company require simple majority 
for the taking of this resolution. Such majority is in 
place, therefore, the resolution is validly taken.

On item 9 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 9 of the agenda and 
presented the Report on the Activities on the Audit 
Committee of the Company for the year 2018.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 9 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 9 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 9 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 9 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of



лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 9 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл, 221, т. 
11 от Търговския закон, чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за 
независимия финансов одит, приема доклада за 
дейността на Одитния комитет на Дружеството за 
2018 г.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 562 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
шестдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 003 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и три);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента),

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 11 от 
Търговския закон, чл. 48, т. 13 от устава на 
Дружеството и чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за 
независимия финансов одит, приема доклада за 
дейността на Одитния комитет на Дружеството за

1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime under 
item 9 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 11 of 
the Law on Commerce, Art. 48, item 13 of the By-Laws 
of the Company and Art. 108, Par. 1, Item 8 of the Law 
on the Independent Financial Audit, accepts the Report 
on the Operations of the Audit Committee of the 
Company for the year 2018.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,562 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and sixty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,003 (in words: eighty six thousand 
and three);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
11 of the Law on Commerce, Art. 48, item 13 of the By- 
Laws of the Company and Art. 108, Par. 1, Item 8 of 
the Law on the Independent Financial Audit, accepts 
the Report on the Operations of the Audit Committee



Решението е взето c мнозинство от 95,1% (c думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 10 от дневния ред и представи 
доклада за дейността на съвета вместо комитет по 
възнагражденията на Дружеството за 2018 г.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 10 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 10 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване на
предложението по точка 10 от дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 10 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 10 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 48, т. 
13 от устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от 
Наредба № 48 от 20.03,2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, издадена от Комисията за
финансов надзор, приема предоставената му 
информация с отчетния доклад на Надзорния съвет 
за дейността му вместо Комитет по

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting, The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 10 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 10 of the agenda and 
presented the Report of the Board on its Operations in lieu 
of Remuneration Committee of the Company for the year 
2018.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 10 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 10 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on the proposal under item 10 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 10 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 10 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 48, item 13 of 
the By-Laws of the Company and Art. 22, Par. 5 of 
Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the 
Requirements to Remuneration issued by the Financial 
Supervision Commission, acknowledges the 
information presented in the Report of the Supervisory 
Board on its operations in lieu of Remuneration



При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (е думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 552 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
петдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 013 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и тринадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 48, т. 13 от 
устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 
48 от 20.03.2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, издадена от Комисията за 
финансов надзор, приема предоставената му 
информация с отчетния доклад на Надзорния съвет 
за дейността му вместо Комитет по 
възнагражденията на Дружеството за 2018 г.“

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 11 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 11 от дневния ред и представи 
предложението за освобождаване на членове на

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,552 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and fifty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,013 (in words: eighty six thousand 
and thirteen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 48, item 
13 of the By-Laws of the Company and Art. 22, Par. 5 
of Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the 
Requirements to Remuneration issued by the Financial 
Supervision Commission, acknowledges the 
information presented in the Report of the Supervisory 
Board on its operations in lieu of Remuneration 
Committee of the Company for the year 2018.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 11 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 11 of the agenda and 
presented the proposal for the release of the members of



надзорния съвет на Дружеството от отговорност за 
дейността им като такива.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 11 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 11 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 11 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 11 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по точка 11 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на 
Дружеството, освобождава всяко едно и всички 
физически лица, които са били членове на 
надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за 
дейността им като такива през 2018 г. 
Освобождаването се отнася изключително до 
действията, извършени от тези лица дотолкова, 
доколкото тези действия или резултатът от тях са 
отразени в годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г., както този отчет е одитиран 
от независим одитор и одобрен от Общото 
Събрание.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

the Supervisory Board of the Company from responsibility 
for their conduct as such officers.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 11 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 11 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 11 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 11 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime under 
item 11 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the By- 
Laws of the Company, releases any and all persons, 
who have been members of the Supervisory Board of 
the Company, from responsibility for their conduct as 
such officers for the year 2018. The release refers 
exclusively to the action, which has been taken by such 
persons, insofar as this action or the result from it are 
reflected in the Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2018, as such statements are 
audited by an independent auditor and approved by 
the General Meeting.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);



Гласували „за”:
- брой гласове: 1 751 817 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и една хиляди осемстотин и 
седемнадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 99,8% (с думи: деветдесет и девет цяло и 
осем десети процента);

Гласували „против”: няма

Въздържали се:
- брой гласове: 2 748 (с думи: две хиляди седемстотин 
четиридесет и осем);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 0,2% (с думи: нула цяло и две десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на 
Дружеството, освобождава всяко едно и всички 
физически лица, които са били членове на 
надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за 
дейността им като такива през 2018 г. 
Освобождаването се отнася изключително до 
действията, извършени от тези лица дотолкова, 
доколкото тези действия или резултатът от тях са 
отразени в годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2018 г., както този отчет е одитиран 
от независим одитор и одобрен от Общото 
Събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 99,8% (с думи: 
деветдесет и девет цяло и осем десети процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 12 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 12 от дневния ред и представи 
предложението за освобождаване на членове на 
управителния съвет на Дружеството от отговорност за 
дейността им като такива.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 12 от дневния ред и начало на

Votes “for”:
- number of votes: 1,751,817 (in words: one million seven 
hundred and fifty one thousand eight hundred and 
seventeen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 99.8% (in words: ninety nine point eight 
percent);

Votes “against”: none 

Abstained:
- number of votes: 2,748 (in words: two thousand seven 
hundred and forty eight);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 0.2% (in words: zero point two percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
10 of the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the 
By-Laws of the Company, releases any and all persons, 
who have been members of the Supervisory Board of 
the Company, from responsibility for their conduct as 
such officers for the year 2018. The release refers 
exclusively to the action, which has been taken by such 
persons, insofar as this action or the result from it are 
reflected in the Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2018, as such statements are 
audited by an independent auditor and approved by 
the General Meeting.”

The resolution is taken by the majority of 99.8% (in 
words: ninety nine point eight percent) of the votes 
represented at the General Meeting, The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 12 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 12 of the agenda and 
presented the proposal for the release of the members of 
the Management Board of the Company from 
responsibility for their conduct as such officers.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 12 of the agenda and the start-



Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 12 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 12 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 12 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на точка 12 
от дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т, 
10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на 
Дружеството, освобождава всяко едно и всички 
физически лица, които са били членове на 
управителния съвет на Дружеството от отговорност 
за дейността им като такива през 2018 г. 
Освобождаването се отнася изключително до 
сделките и действията, извършени от тези лица, 
дотолкова, доколкото тези действия или 
резултатите от тях са отразени в годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., така 
както този отчет е одитиран от независим одитор и 
одобрен от Общото Събрание.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 552 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин

time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 12 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 12 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 12 of the agenda at the session were represented in 
person or by a proxy vote-holders holding the total of
1,754,565 (in words: one million seven hundred and fifty 
four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
12 of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 10 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the By- 
Laws of the Company, releases any and all persons, 
who have been members of the Management Board of 
the Company, from responsibility for their conduct as 
such officers for the year 2018. The release refers 
exclusively to the deals and action, which has been 
taken by such persons, insofar as this action or the 
result from it are reflected in the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2018, as such 
statements are audited by an independent auditor and 
approved by the General Meeting.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,552 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and fifty



петдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 013 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и тринадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон и чл. 48, т, 7 от устава на 
Дружеството, освобождава всяко едно и всички 
физически лица, които са били членове на 
управителния съвет на Дружеството от отговорност 
за дейността им като такива през 2018 г. 
Освобождаването се отнася изключително до 
сделките и действията, извършени от тези лица, 
дотолкова, доколкото тези действия или 
резултатите от тях са отразени в годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2018 г., така 
както този отчет е одитиран от независим одитор и 
одобрен от Общото Събрание.”

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 13 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 13 от дневния ред и представи 
предложенията за промени в състава на надзорния 
съвет на Дружеството. Посочи, че:

предложените промени не се отнасят до 
независимите членове на надзорния съвет на 
Дружеството;

- г-н Кохоут е представил всички необходими 
документи, актуални към датата на провеждане на 
Общото Събрание, с които той удостоверява

two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,013 (in words: eighty six thousand 
and thirteen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
10 of the Law on Commerce and Art. 48, item 7 of the 
By-Laws of the Company, releases any and all persons, 
who have been members of the Management Board of 
the Company, from responsibility for their conduct as 
such officers for the year 2018. The release refers 
exclusively to the deals and action, which has been 
taken by such persons, insofar as this action or the 
result from it are reflected in the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2018, as such 
statements are audited by an independent auditor and 
approved by the General Meeting.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 13 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 13 of the agenda and 
presented the proposal for changes to the composition of 
the Supervisory Board of the Company. He pointed out 
that:

- the proposed changes did not refer to the independent 
members of the Supervisory Board of the Company;

- Mr. Kohout had presented all of the necessaiy 
documents, updated as of the date of holding of the GMoS, 
through which he evidenced the compliance with any and



спазването на всички изисквания на закона и на устава 
на Дружеството за избирането му за член на надзорния 
съвет на Дружеството. Секретарят посочи, че г-н 
Кохоут е потвърдил верността на документите, 
съставляващи материали по настоящата точка от 
дневния ред, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. трето от 
ЗППЦК.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 13 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 13 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 13, 
буква (а) от дневния ред за преизбиране за нов мандат 
на член на надзорния съвет на Дружеството

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 13, буква (а) от дневния ред за преизбиране за 
нов мандат на член на надзорния съвет на Дружеството 
са представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи: 
един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 13, буква (а) от дневния ред за 
преизбиране за нов мандат на член на надзорния съвет 
на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по предложението за преизбиране за нов 
мандат на член на надзорния съвет на Дружеството, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 
4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на 
Дружеството 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.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:

all requirements of the law and of the By-Laws of the 
Company to his appointment as a member of the 
Supervisory Board of the Company. The Secretary stated 
that Mr. Kohout had confirmed the truthfulness of the 
documents constituting supportive materials on the present 
item of the agenda, as required by Art. 116a, Par. 4, third 
sentence of the LPOS.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 13 of the agenda and the start- 
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 13 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 13, letter (a) of the agenda on the re- 
election for a new mandate of a member of the Supervisory 
Board of the Company.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 13, letter (a) of the agenda on the re-election for a 
new mandate of a member of the Supervisory Board of the 
Company were represented in person or by a proxy vote- 
holders holding the total of 1,754,565 (in words: one 
million seven hundred and fifty four thousand five hundred 
and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 13, letter (a) of the agenda on the re- 
election for a new mandate of a member of the Supervisory 
Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the re-election for a new mandate of a member 
of the Supervisory Board of the Company, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, Item 4 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of the By- 
Laws of the Company re-elects for a new mandate as a 
member of the Supervisory Board of the Company 
David Machac, where the new 5-year mandate shall 
begin from the date of expiration of his previous 
mandate.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:



- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 562 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
шестдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 003 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и три);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

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

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 13, 
буква (б) от дневния ред за освобождаване от 
длъжност на член от надзорния съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 13, буква (б) от дневния ред за освобождаване от 
длъжност на член от надзорния съвет на Дружеството 
са представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи:

- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,562 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and sixty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,003 (in words: eighty six thousand 
and three);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, 
Item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of 
the By-Laws of the Company re-elects for a new 
mandate as a member of the Supervisory Board of the 
Company David Machac, where the new 5-year 
mandate shall begin from the date of expiration of his 
previous mandate.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 13, letter (b) of the agenda on the dismissal 
from office of a member of the Supervisory Board of the 
Company.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 13, letter (b) of the agenda on the dismissal from 
office of a member of the Supervisory Board of the 
Company were represented in person or by a proxy vote- 
holders holding the total of 1,754,565 (in words: one 
million seven hundred and fifty four thousand five hundred



един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 13, буква (б) от дневния ред за 
освобождаване от длъжност на член от надзорния 
съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по предложението за освобождаване на член 
на надзорния съвет на Дружеството, а именно: 
„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на 
Дружеството освобождава Иржи Кудърнач от 
длъжност като член на надзорния съвет на 
Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 552 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин 
петдесет и два);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 013 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и тринадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на 
Дружеството освобождава Иржи Кудърнач от 
длъжност като член на надзорния съвет на 
Дружеството.”

and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 13, letter (b) of the agenda on the 
dismissal from office of a member of the Supervisory 
Board of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for the dismissal from office a 
member of the Supervisory Board of the Company, 
namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 
221, Item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 
4 of the By-Laws of the Company dismisses Jin 
Kudrnac from office as a member of the Supervisory 
Board of the Company.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,552 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and fifty 
two);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,013 (in words: eighty six thousand 
and thirteen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 221, 
Item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of 
the By-Laws of the Company dismisses Jiri Kudrnac 
from office as a member of the Supervisory Board of 
the Company.”



Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 13, 
буква (в) от дневния ред за избор на член от надзорния 
съвет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 13, буква (в) от дневния ред на заседанието за 
избор на член от надзорния съвет на Дружеството са 
представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи: 
един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 13, буква (в) от дневния ред за 
избор на член от надзорния съвет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по предложението за избор на член на 
надзорния съвет на Дружеството, а именно: „Общото 
Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския 
закон и чл. 48, т, 4 от устава на Дружеството избира 
Карел Кохоут за член на надзорния съвет на 
Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 504 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин и 
четири);
- процент от гласовете, представени на Общото

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 13, letter (c) of the agenda on the 
appointment of a member of the Supervisory Board of the 
Company.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 13, letter (c) of the agenda of the session on the 
appointment of a member of the Supervisory Board of the 
Company were represented in person or by a proxy vote- 
holders holding the total of 1,754,565 (in words: one 
million seven hundred and fifty four thousand five hundred 
and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 13, letter (c) of the agenda on the 
appointment of a member of the Supervisory Board of the 
Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for the appointment of a member of 
the Supervisory Board of the Company, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, Item 4 of 
the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of the By- 
Laws of the Company elects Karel Kohout as a member 
of the Supervisory Board of the Company.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,504 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and four);

- percentage of the votes represented at the General



Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 061 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и шестдесет и един);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от 
Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на 
Дружеството избира Карел Кохоут за член на 
надзорния съвет на Дружеството.”

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 14 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 14 от дневния ред и представи 
предложенията за промени в състава на одитния 
комитет на Дружеството. Допълни, че съответните 
материали, представящи професионалната
квалификация и опит на предложения кандидат за член 
на одитния комитет на Дружеството, са били 
предоставени на вниманието на акционерите като част 
от материалите към настоящата точка от дневния ред 
на Общото Събрание.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 14 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 14 от 
дневния ред.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 14, 
буква (а) от дневния ред за освобождаване от длъжност

Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,061 (in words: eighty six thousand 
and sixty one);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art 221, 
Item 4 of the Law on Commerce and Art. 48, item 4 of 
the By-Laws of the Company elects Karel Kohout as a 
member of the Supervisory Board of the Company.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 14 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 14 of the agenda and 
presented the proposal for changes to the composition of 
the Audit Committee of the Company. He added that the 
respective materials presenting the professional 
qualification and experience of the nominee for a member 
of the Audit Committee of the Company were presented to 
the attention of the shareholders as a part of the materials 
under that present item of the agenda of the General 
Meeting.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 14 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 14 of the agenda.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 14, letter (a) of the agenda on the dismissal 
from office of a member of the Audit Committee of the



В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 14, буква (а) от дневния ред за освобождаване от 
длъжност на член на одитния комитет на Дружеството 
са представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи: 
един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 14, буква (а) от дневния ред за 
освобождаване от длъжност на член на одитния 
комитет на Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по предложението за освобождаване на член 
на одитния комитет на Дружеството, а именно: 
„Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от 
Закона за независимия финансов одит и на чл. 48, т. 
13 от устава на Дружеството освобождава Иржи 
Педка от длъжност като член на одитния комитет 
на Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се: няма.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

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

The results of the calculation showed that before voting on 
item 14, letter (a) of the agenda on the dismissal from 
office of a member of the Audit Committee of the 
Company were represented in person or by a proxy vote- 
holders holding the total of 1,754,565 (in words: one 
million seven hundred and fifty four thousand five hundred 
and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 14, letter (a) of the agenda on the 
dismissal from office of a member of the Audit Committee 
of the Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for the dismissal from office a 
member of the Supervisory Board of the Company, 
namely: “The General Meeting, on the grounds of Art. 
107, Par. 2 of the Law on the Independent Financial 
Audit and Art. 48, item 13 of the By-Laws of the 
Company dismisses Jin Pecka from office as a member 
of the Audit Committee of the Company.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent);

Votes “against”: none;

Abstained: none.

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 
2 of the Law on the Independent Financial Audit and 
Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company



Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване но точка 14, 
буква (б) от дневния ред за назначаване на член на 
одитния комитет на Дружеството.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 14, буква (б) от дневния ред за назначаване на 
член на одитния комитет на Дружеството са 
представени лично или чрез пълномощник лица с 
право на глас, притежаващи общо 1 754 565 (с думи: 
един милион седемстотин петдесет и четири хиляди 
петстотин шестдесет и пет) броя гласове.

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване по 
предложението по точка 14, буква (б) от дневния ред за 
назначаване на член на одитния комитет на 
Дружеството.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по предложението за назначаване на член на 
одитния комитет на Дружеството, а именно: „Общото 
Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за 
независимия финансов одит и на чл. 48, т. 13 от 
устава на Дружеството назначава Вацлав Йоб за 
член на одитния комитет на Дружеството.”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 1 754 565 (с думи: един милион 
седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин 
шестдесет и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 1 668 514 (с думи: един милион 
шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин и

dismisses Jiff Pecka from office as a member of the 
Audit Committee of the Company.”

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken.

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 14, letter (b) of the agenda on the 
appointment of a member of the Audit Committee of the 
Company.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 14, letter (b) of the agenda on the appointment of a 
member of the Audit Committee of the Company were 
represented in person or by a proxy vote-holders holding 
the total of 1,754,565 (in words: one million seven hundred 
and fifty four thousand five hundred and sixty five) votes.

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of the 
proposal under item 14, letter (b) of the agenda on the 
appointment of a member of the Audit Committee of the 
Company.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for the appointment of a member of 
the Audit Committee of the Company, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 2 of 
the Law on the Independent Financial Audit and Art. 
48, item 13 of the By-Laws of the Company appoints 
Vaclav Job as a member of the Audit Committee of the 
Company.”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 1,754,565 (in words: one million seven 
hundred and fifty four thousand five hundred and sixty 
five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 1,668,514 (in words: one million six 
hundred and sixty eight thousand five hundred and



четиринадесет);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 95,1% (с думи: деветдесет и пет цяло и една 
десета процента);

Гласували „против”: няма;

Въздържали се:
- брой гласове: 86 051 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и петдесет и един);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 4,9% (с думи: четири цяло и девет десети 
процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от 
Закона за независимия финансов одит и на чл. 48, т. 
13 от устава на Дружеството назначава Вацлав Йоб 
за член на одитния комитет на Дружеството.”

Решението е взето с мнозинство от 95,1% (с думи: 
деветдесет и пет цяло и една десета процента) от 
гласовете, представени на Общото Събрание. За 
вземането на това решение съгласно закона и 
устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство, което е налице, съответно е налице 
валидно взето решение.

По точка 15 от дневния ред:

Председателят на ОС обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 15 от дневния ред и представи 
изготвения от управителния съвет на Дружеството 
доклад съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 15 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата.

Г-н Мирослав Маринов (представител на УПФ 
„Доверие” и ППФ „Доверие”) обърна внимание на 
това, че на стр. 15 от доклада за сделката е посочено, 
че се предвижда в нея да има клауза за автоматично 
прекратяване след 3 месеца от настъпването на 
промяна на контрола върху някоя от страните. Попита 
дали тази клауза ще се включи в текста на проекто
решението за сделката, което ще бъде подложено на 
гласуване. Председателят на ОС отговори, че на 
гласуване ще бъде подложен текстът на проекто-

fourteen);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 95.1% (in words: ninety five point one percent);

Votes “against”: none;

Abstained:
- number of votes: 86,051 (in words: eighty six thousand 
and fifty one);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 4.9% (in words: four point nine percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of Art. 107, Par. 
2 of the Law on the Independent Financial Audit and 
Art. 48, item 13 of the By-Laws of the Company 
appoints Vaclav Job as a member of the Audit 
Committee of the Company.”

The resolution is taken by the majority of 95.1% (in 
words: ninety five point one percent) of the votes 
represented at the General Meeting. The law and the 
By-Laws of the Company require simple majority for 
the taking of this resolution. Such majority is in place, 
therefore, the resolution is validly taken.

On item 15 of the agenda:

The Chairman of the GMoS announced the start-time of 
the Presentation Regime of item 15 of the agenda and 
presented the report under Art. 114a, Par. 1 of the LPOS 
prepared by the Management Board of the Company.

The Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 15 of the agenda and the start
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor.

Mr. Miroslav Marinov (representative of Universal 
Pension Fund Doverie and Professional Pension Fund 
Doverie) noted that on page 15 of the report on the deal 
was stated that the latter would contain a clause on 
automatic termination upon the expiry of 3 months after a 
change of control over either of the parties would occur. 
He asked whether that clause would be contained in the 
wording of the draft resolution on the deal, which would be 
put to voting. The Chairman of the GMoS replied that to 
voting would be put the wording of the draft resolution, as



решението, който се съдържа в поканата за 
събранието, но в който тази клауза не е включена. 
Промяна в текста на решението в посочения смисъл не 
може да се направи на място на заседанието. При все 
това, обаче, намерението на Управителния Съвет за 
включването на клаузата в евентуалната сделка е 
оповестено в доклада и акционерите и потенциалните 
инвеститори могат да разчитат на това.

Г-н Връшка попита Председателя на ОС дали ако 
сделката бъде сключена (включително с клаузата) 
Дружеството би могло да оповести това обстоятелство 
впоследствие. Председателят на ОС потвърди, че 
такова оповестяване би могло да се извърши при 
спазване на законовите изисквания за това. Г-н 
Маринов посочи, че би приветствал евентуалното 
оповестяване с въпросната клауза, ако сделката бъде 
одобрена и сключена.

Председателят на ОС попита дали има други лица с 
право на глас или представители на лица с право на 
глас, които желаят да вземат думата. Желаещи да 
вземат думата нямаше, поради което Председателят на 
ОС обяви край на Режима на Обсъждане на точка 15 от 
дневния ред.

Председателят на ОС напомни, че акционерът „ЧЕЗ”, 
а.с., на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, не може да 
упражни правото си на глас по проекторешението.

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извършат последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 15 от 
дневния ред.

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 15 от дневния ред са представени лично или чрез 
пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 
1 754 565 (с думи: един милион седемстотин петдесет 
и четири хиляди петстотин шестдесет и пет) броя 
гласове, от които 1 291 760 (с думи: един милион 
двеста деветдесет и една хиляди седемстотин и 
шестдесет) броя гласове не могат да бъдат упражнени 
по точката.

Председателят на ОС:

- посочи, че е налице необходимият кворум за валидно 
вземане на решения;

- посочи, че общият брой на представените на Общото 
Събрание гласове, които могат да бъдат упражнени по

contained in the invitation to the meeting, which did not, 
however, contain that clause. A change to the wording of 
the draft resolution in the sense above could not be done on 
spot at the meeting. Nevertheless, the intention of the 
Management Board to incorporate the clause into the 
potential deal was disclosed in the report and the 
shareholders and the potential investors could rely on that.

Mr. Vrska asked the Chairman of the GMoS whether in the 
event that the deal would be entered into (including the 
clause), the Company could possibly disclose that matter 
subsequently. The Chairman of the GMoS confirmed that 
such disclosure could be made in accordance with the 
statutory requirements to that. Mr. Marinov stated that he 
would welcome a potential disclosure with the said clause, 
should the deal be approved and entered into.

The Chairman of the GMoS asked whether or not any vote- 
holders or representatives of vote-holders wished to take 
the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GMoS announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 15 of the agenda.

The Chairman of the GMoS reminded that the shareholder 
CEZ, a.s., pursuant to Art. 114a, Par. 4 of the LPOS, was 
not allowed to exercise his voting right on the draft- 
resolution.

The Chairman of the General Meeting instructed the Vote- 
Teller to perform a follow-up calculation of the quorum for 
the voting on item 15 of the agenda.

The results of the calculation showed that before voting on 
item 15 of the agenda were represented in person or by a 
proxy vote-holders holding the total of 1,754,565 (in 
words: one million seven hundred and fifty four thousand 
five hundred and sixty five) votes, out of which 1,291,760 
(in words: one million two hundred and ninety one 
thousand seven hundred and sixty) votes cannot be 
exercised on that item.

The Chairman of the GMoS:

- noted that the quorum necessary for the taking of valid 
resolutions was present;

- noted that the total number of the votes represented at the 
General Meeting, which could be exercised on item 15 of



т. 15 от дневния ред, е 462 805 (с думи: четиристотин 
шестдесет и две хиляди осемстотин и пет) броя, въз 
основа на който брой ще се определя наличието или 
липсата на законоустановеното мнозинство за вземане 
на решение по тази точка; и

- обяви началото на Режима на Гласуване на т, 15 от 
дневния ред.

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото Събрание, на основание чл. 114, 
ал. 1, т. 2 и чл. 114а, ал. 6 от 31111ЦК, овластява 
управителния съвет на Дружеството да сключи, 
съгласно правилата за представителство на 
Дружеството пред трети лица, договор за услуги 
при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ЧЕЗ България” ЕАД като доставчик и 
Дружеството като клиент

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на: 
финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на 
човешките ресурси; услуги в областта на връзките 
с обществеността и комуникациите; услуги по 
обслужване на клиенти; правни услуги; услуги в 
областта на деловодството и сигурността; бизнес и 
мениджмънт консултантски услуги; услуги в 
областта на защитата на лични данни и програмата 
за извън-регулаторно съответствие; и услуги за 
избор на доставчици на стоки и услуги, които 
услуги са необходими за обичайните лицензионни 
дейности на Дружеството по експлоатация и 
управление на електроразпределителната мрежа

(в), стойност на договора:

Цените са определени по размер в съответствие с 
документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след 
приемането им.

Общата стойност на услугите за цялата 
продължителност на договора няма да надвишава 
прага от BGN 85 000 000 (осемдесет и пет милиона 
лева), без ДДС. Ако съгласно приложимия закон за 
извършването на каквито и да било сделки 
съгласно договора стане необходимо разрешение от

the agenda, was 462,805 (in words: four hundred and sixty 
two thousand eight hundred and five) and that on the basis 
of such total number would be determined the presence or 
absence of the statutory majority for the taking of a 
resolution on that item; and

- announced the start-time of the Voting Regime of item 15 
of the agenda.

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: “The 
General Meeting, on the grounds of 114, Par. 1, item 2 
in relation to Art. 114a, Par. 6 of the Law on Public 
Offering of Securities, authorizes the Management 
Board of the Company to enter into, in accordance with 
the rules on the representation of the Company before 
third parties, a Service Level Agreement, under the 
following essential terms and conditions:

(a). parties to the agreement:

CEZ Bulgaria EAD as the supplier and the Company 
as the client

(b). subject-matter of the agreement:

supply against consideration of: financial and
accounting services; services in the field of human 
resources; services in the field of public relations and 
communication; services in the field of customer care; 
legal services; services in the field of the record-keeping 
and security; business and management consulting 
services; services in the field of personal data 
protection and the program for non-regulatory 
compliance; and services in the field of selection of 
suppliers of goods and services, which services are 
necessary for the day-to-day licensing operations of the 
Company on exploitation and management of the 
electricity distribution grid

(c), value o f  the agreement:

The prices are determined by amount in accordance 
with Transfer Pricing Documentation.

The services are reported and paid on a monthly basis 
following their acceptance.

The total value of the services for the entire duration of 
the agreement shall not exceed the threshold of BGN
85,000,000 (eighty five million leva), net of VAT. If, 
under the applicable law, an authorization by an 
administrative authority is required for the 
performance of any transaction under the agreement,



административен орган, съответните сделки ще 
бъдат извършени само след получаването на такова 
разрешение, без да се надвишава посочения праг.

(г). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 септември 2019 г. и 
остава в сила до момента, в който общата стойност 
на всички услуги, предоставени по договора, 
достигне прага по буква (в) от настоящото решение 
по-горе, но не по-късно от 31 август 2024 г.

(д). лица, в полза на които се сключва договорът: 

Дружеството и „ЧЕЗ България” ЕАД

(е), други съществени условия:

Конкретният вид и обем на услугите се определя от 
Дружеството с периодични уведомления за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, 
методики и нравила, одобрени от Дружеството.

При неизпълнение или неточно изпълнение на 
услугите се дължи неустойка в зависимост от вида 
на услугите и тежестта на неизпълнението. 
Доставчикът носи отговорност за вредите, понесени 
от Дружеството в резултат на качеството на 
услугите (включително, но не само, санкции, 
наложени от компетентни административни органи 
и плащания към доставчици).”

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати:

Действителни гласове:
- брой гласове: 462 805 (с думи: четиристотин 
шестдесет и две хиляди осемстотин и пет);

Недействителни гласове: няма;

Гласували „за”:
- брой гласове: 259 100 (с думи: двеста петдесет и 
девет хиляди и сто);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание, които могат да бъдат упражнени по 
настоящата точка от дневния ред: 56% (с думи: 
петдесет и шест процента);

Гласували „против”:
- брой гласове: 117 698 (с думи: сто и седемнадесет 
хиляди шестстотин деветдесет и осем);

such transaction shall only be carried out after 
obtaining such authorization without exceeding that 
threshold.

(d). duration of the agreement:

The agreement shall enter into force on 1 September 
2019 and shall remain in force until such time as the 
total value of all services provided under the agreement 
reaches the threshold under point (c) of this resolution 
hereinabove, but not later than 31 August 2024.

(e). beneficiaries of the agreement: 

the Company and CEZ Bulgaria EAD

(f), other essential terms and conditions:

The specific scope and volume of the services shall be 
determined by the Company by periodical notifications 
of services.

The quality of the services shall adhere to procedures, 
methodologies and rules approved by the Company.

In the event of default or deficiency in quality of the 
supply of the services shall be owed penalties, which 
vary depending on the type of the services and the 
impact of the case. The supplier shall be held liable for 
any damages incurred by the Company in result of the 
quality of the services (including, but not limited to, 
sanctions imposed by competent administrative 
authorities and payments to suppliers).”

The voting, which was done, produced the following 
results:

Valid votes:
- number of votes: 462,805 (in words: four hundred and 
sixty two thousand eight hundred and five);

Invalid votes: none;

Votes “for”:
- number of votes: 259,100 (in words: two hundred and 
fifty nine thousand and one hundred);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting, which can be exercised on the present item of the 
agenda: 56% (in words: fifty six percent);

Votes “against”:
- number of votes: 117,698 (in words: one hundred and 
seventeen thousand six hundred and ninety eight);



- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание, които могат да бъдат упражнени по 
настоящата точка от дневния ред: 25,4% (с думи: 
двадесет и пет цяло и четири десети процента);

Въздържали се:
- брой гласове: 86 007 (с думи: осемдесет и шест 
хиляди и седем);
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание, които могат да бъдат упражнени по 
настоящата точка от дневния ред: 18,6% (с думи: 
осемнадесет цяло и шест десети процента).

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 
и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, овластява 
управителния съвет на Дружеството да сключи, 
съгласно правилата за представителство на 
Дружеството пред трети лица, договор за услуги 
при следните съществени срокове и условия:

(а). страни по договора:

„ЧЕЗ България” ЕАД като доставчик и 
Дружеството като клиент

(б). предмет на договора:

предоставяне срещу възнаграждение на: 
финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на 
човешките ресурси; услуги в областта на връзките 
с обществеността и комуникациите; услуги по 
обслужване на клиенти; правни услуги; услуги в 
областта на деловодството и сигурността; бизнес и 
мениджмънт консултантски услуги; услуги в 
областта на защитата на лични данни и програмата 
за извън-регулаторно съответствие; и услуги за 
избор на доставчици на стоки и услуги, които 
услуги са необходими за обичайните лицензионни 
дейности на Дружеството по експлоатация и 
управление на електроразпределителната мрежа

(в). стойност на договора:

Цените са определени по размер в съответствие с 
документация за трансферно ценообразуване.

Услугите се отчитат и плащат на месечна база след 
приемането им.

- percentage of the votes represented at the General 
Meeting, which can be exercised on the present item of the 
agenda: 25.4% (in words: twenty five point four percent);

Abstained:
- number of votes: 86,007 (in words: eighty six thousand 
and seven);
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting, which can be exercised on the present item of the 
agenda: 18.6% (in words: eighteen point six percent).

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED:

“The General Meeting, on the grounds of 114, Par. 1, 
item 2 in relation to Art. 114a, Par. 6 of the Law on 
Public Offering of Securities, authorizes the 
Management Board of the Company to enter into, in 
accordance with the rules on the representation of the 
Company before third parties, a Service Level 
Agreement, under the following essential terms and 
conditions:

(a), parties to the agreement:

CEZ Bulgaria EAD as the supplier and the Company 
as the client

(b). subject-matter o f the agreement:

supply against consideration of: financial and
accounting services; services in the field of human 
resources; services in the field of public relations and 
communication; services in the field of customer care; 
legal services; services in the field of the record-keeping 
and security; business and management consulting 
services; services in the field of personal data 
protection and the program for non-regulatory 
compliance; and services in the field of selection of 
suppliers of goods and services, which services are 
necessary for the day-to-day licensing operations of the 
Company on exploitation and management of the 
electricity distribution grid

(c). value o f the agreement:

The prices are determined by amount in accordance 
with Transfer Pricing Documentation.

The services are reported and paid on a monthly basis 
following their acceptance.



Общата стойност на услугите за цялата 
продължителност на договора няма да надвишава 
прага от BGN 85 000 000 (осемдесет и пет милиона 
лева), без ДДС. Ако съгласно приложимия закон за 
извършването на каквито и да било сделки 
съгласно договора стане необходимо разрешение от 
административен орган, съответните сделки ще 
бъдат извършени само след получаването на такова 
разрешение, без да се надвишава посочения праг.

(г). срок на договора:

Договорът влиза в сила на 1 септември 2019 г. и 
остава в сила до момента, в който общата стойност 
на всички услуги, предоставени по договора, 
достигне прага по буква (в) от настоящото решение 
по-горе, но не по-късно от 31 август 2024 г.

(д). лица, в полза на които се сключва договорът: 

Дружеството и „ЧЕЗ България” ЕАД

(е). други съществен и условия:

Конкретният вид и обем на услугите се определя от 
Дружеството с периодични уведомления за услуги.

Качеството на услугите съответства на процедури, 
методики и правила, одобрени от Дружеството.

При неизпълнение или неточно изпълнение на 
услугите се дължи неустойка в зависимост от вида 
на услугите и тежестта на неизпълнението. 
Доставчикът носи отговорност за вредите, понесени 
от Дружеството в резултат на качеството на 
услугите (включително, но не само, санкции, 
наложени от компетентни административни органи 
и плащания към доставчици).”

Решението е взето с мнозинство от 56% (с думи: 
петдесет и шест процента) от гласовете, 
представени на Общото Събрание, които могат да 
бъдат упражнени по настоящата точка от дневния 
ред. За вземането на това решение съгласно закона 
и устава на Дружеството е необходимо обикновено 
мнозинство от представените на общото събрание 
гласове с право на глас по тази точка, което е 
налице, съответно е налице валидно взето решение.

По точка 16 от дневния ред:

Председателят на ОС даде думата на лицата с право на 
глас и представителите на лица с право на глас за

The total value of the services for the entire duration of 
the agreement shall not exceed the threshold of BGN
85,000,000 (eighty five million leva), net of VAT. If, 
under the applicable law, an authorization by an 
administrative authority is required for the 
performance of any transaction under the agreement, 
such transaction shall only be carried out after 
obtaining such authorization without exceeding that 
threshold.

(d). duration of the agreement:

The agreement shall enter into force on 1 September 
2019 and shall remain in force until such time as the 
total value of all services provided under the agreement 
reaches the threshold under point (c) of this resolution 
hereinabove, but not later than 31 August 2024.

(e). beneficiaries o f the agreement: 

the Company and CEZ Bulgaria EAD

(f). other essential terms and conditions:

The specific scope and volume of the services shall be 
determined by the Company by periodical notifications 
of services.

The quality of the services shall adhere to procedures, 
methodologies and rules approved by the Company.

In the event of default or deficiency in quality of the 
supply of the services shall be owed penalties, which 
vary depending on the type of the services and the 
impact of the case. The supplier shall be held liable for 
any damages incurred by the Company in result of the 
quality of the services (including, but not limited to, 
sanctions imposed by competent administrative 
authorities and payments to suppliers).”

The resolution is taken by the majority of 56% (in 
words: fifty six percent) of the votes represented at the 
General Meeting, which can be exercised on the present 
item of the agenda. The law and the By-Laws of the 
Company require simple majority from the voting 
rights represented at the general meeting and allowed 
to vote under this item for the taking of this resolution. 
Such majority is in place, therefore, the resolution is 
validly taken.

On item 16 of the agenda:

The Chairman of the GMoS gave the floor to the vote- 
holders and the representatives of vote-holders for



изказвания, предложения и въпроси. statements, proposals and questions.

Г-н Никола Нацков (представител на лицето с право на 
глас ДФ „Елана Високодоходен фонд”) попита 
писмено (с попълнен формуляр за задаване на 
въпроси) какъв е коментарът на ръководството относно 
инвестиционната програма на Дружеството за 2019 г. 
по размер и направления. Г-н Холаковски отговори, че 
размерът на програмата, както е одобрен от КЕВР, е 
BGN 110 милиона. Основните направления на 
инвестициите са следните:

- автоматизация на мрежата -  внедряване на 
сигнализатори и дистанционно-управляващи елементи, 
чрез които може да се осигурява разпределение върху 
по-дълъг участък;

- „умни” електромери -  през предходната 2018 г. е 
направена инвестиция в общо около 188 000 такива 
електромери, като планът за 2019 г. е бройката да бъде 
подобна; извършването на инвестицията, обаче, зависи 
пряко от хода на обществената поръчка, която 
Дружеството възлага за покупката;

- подмяна на кабели и реконструкция на подстанции 
(т.нар. елементи на стратегическата инфраструктура) -  
в значителна част това са извеждания от експлоатация 
на стари маслени кабели;

- реконструкция на мрежа на средно напрежение и 
ниско напрежение;

- нови присъединявания към мрежата.

Като цяло размерът и предметът на инвестиционната 
програма за 2019 г. продължават тенденцията от 
предходната 2018 г.

Председателят на ОС даде думата на лицата с право на 
глас и представителите на лица с право на глас за 
други изказвания, предложения и въпроси. Такива не 
последваха.

Председателят на ОС обяви изчерпването на дневния 
ред и закри Общото Събрание в 12:40 ч.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни 
екземпляра на български и на английски език и е 
подписан от Председателя, секретаря на Общото 
Събрание и преброителя на гласовете. Текстът 
отразява вярно направените обсъждания и взетите 
решения. При противоречие между версиите на текста 
на български и на английски език предимство има тази

Mr. Nikola Natskov (representative of the vote-holder 
Mutual Fund Elana High-Yield Fund) asked in writing (by 
a fulfilled question-form) what was the comment of the 
management on the investment programme of the 
Company for the year 2019 as far as size and items were 
concerned. Mr. Holakovsky replied that the size of the 
programme, as approved by the EWRC, was BGN 110 
million. The main directions of the investments would be:

- grid automation -  implementation of signalling devices 
and remote control elements, through which could be 
provided distribution over a longer line;

- “smart” metering devices - in the previous year 2018 
was made investment in a total of about 188,000 such 
devices, the plan for the year 2019 being that number to be 
similar; the realisation of the investment, however, would 
depend directly on the timeline of the public procurement 
procedure, which the Company awarded for the purchase;

- replacement of cables and reconstruction of substations 
(the so-called strategic infrastructure elements) - a 
significant part of those would be de-commissioning of old 
oil cables;

- reconstruction of a medium voltage and low voltage grid;

- new interconnections to the grid.

As a whole, the size and the subject matter of the 
investment programme for the year 2019 would keep the 
tendency of the previous 2018.

The Chairman of the GMoS gave the floor to the vote- 
holders and the representatives of vote-holders for further 
statements, proposals and questions. None of those 
followed.

The Chairman of the GMoS announced the exhausting of 
the agenda and closed the General Meeting at 12:40 p.m.

These Minutes are executed in 2 (two) identical 
counterparts in Bulgarian and in English and are signed by 
the Chairman of the GMoS, the Secretary of the General 
Meeting and the Vote - Teller. The wording of these 
Minutes records truly the discussions held and the 
resolutions taken. In the event of discrepancy between the 
versions of the text in Bulgarian and in English, the version



на български език. in Bulgarian shall prevail.

Следните документи, свързани със свикването и 
провеждането на Общото Събрание, са приложени към 
настоящия протокол и представляват неразделна част 
от него:

Приложение 1
Списък на лицата с право на глас и представителите на 
лица с право на глас, присъстващи на Общото 
Събрание (заедно с извлечения от съответния регистър 
на юридическите лица и пълномощни)

Приложение 2
Мотивиран доклад на управителния съвет на 
Разпределение България” АД по чл. 114а, ал. 1 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа)

The following documents related to the convening and the 
holding of the General Meeting are appended hereto and 
constitute an integral part of these Minutes:

Appendix 1
List of the vote-holders and the representatives of vote- 
holders attending the General Meeting (together with 
excerpts from the respective registry of legal entities and 
Powers of Attorney)

Appendix 2
Substantiated Report by the Management Board of CEZ 
Distribution Bulgaria AD pursuant to Art. 114a of the Law 
on Public Offering of Securities
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