
ТОЧКА 13 

Вземане на решение за преизбиране за нов мандат на члено на одитния комитет на 
Дружеството 

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

Мандатът на г-н Давид Махач, като член на Одитния комитет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
(„Дружеството") изтича на 12.06.2020 г. Съгласно чл. 4, ал. 1 от статута на одитния комитет на 
Дружеството, членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

Постъпило е предложение от председателя на надзорния съвет на Дружеството за преизбирането 
на г-н Давид Махач, като член на одитния комитет на Дружеството. 

Проект на решение: 

„Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и на чл. 
48, т. 13 от устава на Дружеството преизбира за нов мандат, като член на Одитния комитет 
на Дружеството г-н Давид Махач, като новият 3 - годишен мандат започва да тече от деня на 
изтичането на неговия предходен мандат." 

Приложения: 

1. Предложение от Председателя на Надзорния съвет за призбиране на член на Одитния 
комитет; 

2. Автобиография на Давид Махач; 
3. Свидетелство за съдимост на Давид Махач; 
4. Диплома на Давид Махач; 
5. Декларация по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит на Давид Махач; 



д о TO 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД 

ОТ 

Ярослав Мацек, 

Председател на Надзорния съвет на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД 

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

Уважаеми дами и господа, 

Като взех предвид, че: 

(а) "ЧЕЗ Разпределение България" АД, 
акционерно дружество, учредено и валидно 
съществуващо съгласно законите на 
Република България, със седалище в гр. 
София и адрес на управление в гр. София 
1784, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията под ЕИК 
130277958 (наричано по-долу 
„Дружеството"), е предприятие от обществен 
интерес по смисъла на § 1, т. 22 от 
допълнителните разпоредби на Закона за 
счетоводството; 

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

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

(в) Мандатът на настоящия член на ОК Давид 
Махач изтича на 12.06.2020 г. 

В качеството ми на Председател на 
Надзорния съвет на Дружеството предлагам 
на ОСА: 

THE GENERAL MEETING OF THE 
SHAREHOLDERS OF CEZ DISTRIBUTION 
BULGARIA AD 

FROM 

Jaroslav Macek, 

Chairman of the S u p e m s o r y Board of CEZ 
Distribution Bulgaria AD 

On the grounds of Art. 107, Para. 2 of the Law 
on Independent Financial Audit ("LIFA ") 

Dear Ladies and Gentlemen, 

Considering that: 

(a) CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-
stock company, organized and validly existing 
under the laws of the Republic of Bulgaria, 
having its seat in Sofia and registered address at 
Sofia 1784, Miadost Region, 159 Tsarigradsko 
Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, 
registered with the Commercial Register at the 
Registry Agency under UIC 130277958 (the 
"Company") is a public interest company within 
the meaning of § 1, item 22 of the Additional 
Provisions of the Accountancy Act, 

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

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

(c) The mandats of the present member of the 
AC, David Machac expires on 12,06.2020, 

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



Да удължи мандата на г-н Давид Махач като 
член на одитния комитет на Дружеството с 3 
години, като този 3-годишен срок започва да 
тече от деня на изтичането на предходния 
мандат, т.е. от 12.06.2020 г.; 

1. To extend the mandate of Mr. David Machac 
as member of tlie Audit Committee of the 
Company by 3 years, such 3-year period starting 
from the day of expiry of his preceding mandate, 
i.e. as of 12.06.2020; 

Дата/Date: 

C уважение / Sincerely yours, 

Ярослав Мацек / Jat oslav Macek 

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

Chairman of the Supervisory Board of CEZ Distribution Bulgaria AD 



Intem^ 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

на маг. инж. Давид Махач 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

2020 г.: 

Член на Управителния съвет на ЧЕЗ Франция 
С.А.С. 

Ръководител на Отдел „Чуждестранни 
инвестиции" в ЧЕЗ, а. с. 

Председател на надзорния съвет на Елевион 
Груп Б.В. 

Член на надзорния съвет на ЧЕЗ Скавина С.А. 

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

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

2008 - 2014 г.: 
Отдел „Чуждестранни инвестиции" в ЧЕЗ, ас . 

Различни позиции в Надзорните съвети на 
дружествата от Групата на ЧЕЗ 

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

2005 - 2006 г.: 

Данъчен консултант в Ърнст & Янг КД 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2008 г.: Чешки управителен институт 

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

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

2004 г.: 
Бизнес училище Копенхаген 

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

of Mgr. Ing. David Machac 

WORK EXPERIENCE 

2020: 

Management board member in CEZ France S.A.S. 

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

Chairman of the Supervisory Board of Elevion 
Group B.V. 

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

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

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

2008 - 2014: 
Foreign Subsidiaries Administration at CEZ, as . 

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

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

2005 - 2006: 

Tax consultant at Ernst & Young, k.s. 

EDUCATION 

2008: Czech Institute of Directors 

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

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

2004: 
Copenhagen Business School 
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Република Чехия * Регистър за съдимост 84* 
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Регйстър за съдимост 
Удостоверявам, че настоящето извлечение от Регистъра за съдимост, състоящо се от 1 лист.. е 
възникнало под пореден номер Т 30/2020 чрез прехвърляне на извлечението от електронен в 
хартиен вид, въз основа на § 13а от Закон № 269/1994 Сборник закони, на Регистъра за 
съдимост, и че дословно съответства на съдържанието на извлечението в електронен вид. 

Заверяващо лице: дипломиран юрист Д-р Бартонова Зузана 

В гр. Храдец Крало в е на дата 28,02.2020 

П о д п и с : н е се чете) 

^ А. . 
дш1лушран юрист Д-р Зузана БАРТОНОВА 

^ j x p e ^ H j на. нотариуса 
1ълиомощена от нотариуса 

Кръгъл печат с герб: дипломиран юрист Д-р ХЕЛЕНА ДИВИШОВА 
нотариус в Храдец Кралове 
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Подписаната Надя Иванова Тюрова удостоверявам верността на извършения от мен превод 
от чешки език на български език на приложения документ - Извлечение от регистъра за 
съдимост за физически лица, гр, Храдец Кралове 28,02.2029 г., заверка номер Т 30/2020. 
Преводът се състои от 2 /две/ страници. 
Преводач: 
Надя Иванова Гюрова! 
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На 11.03.2020 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус а район РС,.ефФИЯ с per. № 558 на Нотади^дната камара, 
удостоверявам подписите аъпху този документ, полржеййот^ А 
НАДЯ ИВАНОВА ГЮРОВА, /, у^ЦРЕСгбОФЙЯ^Древодач 

Сьбрана+акс^^ ^ ,, ^ 

Нотариус: ?ц/ 

Per, №8344 

Стефан Станев 
:-Л-1? H O T f t P ^ i y e ^ 
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^ Osobni udaje: 
' Jmeno: 
i Pnjiiieni: 
J Rodne pnjmem: 

; PohJavi: 
: Misto / okres narozem'; 
; Stat narozem: 

Statni obcanstvi: 

ENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB 

DAVID 
MACHAC 
machaC _ 
MU2 
DECl'N/DfiClN 
Ceska republika 
"CESKA REPUBLIKA 

Obsah evidence Rejstnku trestu Ceske repubiiky: 

I N e j s o i i z a d n e i n f o r m a c e o © d s o i i z e m d o t y c n e o s o b y 
i 
; Konec obsahu evidence Reistfiku trestu Ceske republikv. 
i 
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;; Overiy I ze tento vypis z Rejstfiku trestu skladajici se z 1 listii vznikl pod 
;;::.pofac[ovym cfslem T 30/2020 prevedenim vypisu z eiektromcke podoby do 
лpodoby listinne podle § 1 la zakona c. 269/1994 Sb. o Rejstnku trestu, a ze se s 
•:obsahem vypisu v elektronicke podobe doslovne shodiije. 

^Ovefujici osoba: • JUBr. Bartonova Zuzana 

:V Hradci Kralove dne 28, 02,2020 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 107 от Закона за независимия 
финансов одйт 

Долуподписаният, 

Давид Махач, гражданин на Чешката Република, 

A F F I D A V I T 

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

t the undersigned, 

David Wlachac, a citizen of the Czech Republic, 

в качеството ми на член на Одитния комитет 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" N2 159, БенчМарк Бизнес 
Център, вписано в търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958 
(наричано по-долу „Дружеството"), 

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

съм член на Надзорния съвет на Дружеството. 

Б. Предвид изискването на чл, 107, ал, 3 от 
ЗНФО: 

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

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

in my capacity of a member of the Audit Committee 
of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock 
company organised and existing under the laws of 
the Republic of Bulgaria, having its seat and 
registered address at 159, Tsarigradsko Shosse 
Blvd., BenchMark Business Centre, Mladost Region, 
Sofia 1784, registered with the Commercial Registry 
at the Registry Agency under Uniform Identification 
Code 130277958 (referred to hereinafter as the 
"Company"), 

A. Considering the requirement of Art, 107, Para. 2, 
sentence 2 of the Law on Financial Audit ("UFA") 

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

DO HEREBY DECLARE THAT: 

I am a member of Supervisory Board of the 
Company. 

B. Considering the requirement of Art. 107, Para. 3 
of UFA: 

Art. 107, (3) As members of the audit committee 
may be appointed persons who have a bachelor 
educational university degree, expetlisG in the area 
of activity of the Company and at least one of the 
members shall have not less than 5 (five) years of 
professional experience in the area of accounting or 
audit" 

DO HEREBY DECLARE THAT: 

1 



Притежавам образователно-квалификационна I have a master educational university degree (which 
степен "магистър" (което удостоверявам с I verify by the copy of the diploma appended hereto) 
приложено копие от диплома) и познания в and expertise in the area of activity of the Company, 
областта, в която работи Дружеството. 

Запознагг съм с наказателната отговорност по чл. } have been notified of the criminal liability under 
313, an, 1 от Наказателния кодекс за невярно Article 313, Para. 1 of the Criminal Code for false 
деклариране на информация. declaration of information. 

Задължавам се при промяна на някое от I hereby undertake in case of change of any of the 
декларираните по-горе обстоятелства да above declared circumstances to immediately notify 
уведомя писмено управителните и надзорните about that the managing and supervisory bodies of 
органи на Дружеството. the Company. 

Настоящата декларация е изготвена във версии This present Affidavit is executed in versions in 
на български и на английски език. При Bulgarian and English. In the event of discrepancy 
противоречие между версиите предимство има between the versions^ the Bulgarian one shall 
тази на български език. prevail. 

Дата I Date: 2020 

ДЕКЛАРАТОР I DECLARER; 
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