
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОЧКА 7 

Вземане на решение за неразпределяне, съответно разпределяне на печалбата на 
Дружеството 

Съгласно член 250 от Търговския закон, след постъпване на доклада на регистрираните 
одитори управителният съвет представя на надзорния съвет годишния финансов отчет, 
годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет 
представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото 
събрание. 

С решение по т. Ill от Протокол № 506/10.03.2020 г. от свое непресисъствено заседание, 
Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД (наричано по-долу „Дружеството") 
е предложил печалбата, реализирана за 2019 г. от Дружеството, да не бъде разпределяна. 

Съгласно решение по т. 5 от Протокол № 81/10.06.2020 г. от свое заседание, Надзорният съвет 
на Дружеството е одобрил горното предложение на Управителния съвет на Дружеството. 

Проект на решение: 

„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 2019 г. да бъде задържана в 
Дружеството изцяло и отнесена към неразпределената печалба." 

Приложения: 

1. Протокол № 506/10.03.2020 г. от неприсъствено заседание на Управителния съвет 

2. Препис-извлечение от Протокол № 81/10.06.2020 г. от заседание на Надзорния съвет 

Разпределение ВъпгарИЯ* АД Адресаа кореспонденция: гр София, л к 1784, буп. „Царифздсхо шосе № 13 
телефон" 070D 10 01 0; e-mail zaklienta@ce2.bg; www.cez~rp.bg 

mailto:zaklienta@ce2.bg
http://www.cez-rp.bg


ПРОТОКОЛ № 506 PROTOCOL No. 506 
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ OF IN-ABSENTIO RESOLUTIONS 

на Управителния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД 

of the Management Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD 

Настоящите решения на управителния съвет 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 Агенция по вписванията с ЕИК 
130277958 (наричани по-долу съответно „УС" и 
„Дружеството") се приемат неприсъствено на 
основание чл, 77 от устава на Дружеството във 
връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон (наричан 
по-долу „ТЗ"). 

The present resolutions of the Management Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company 
organised and existing under the laws of the Republic 
of Bulgaria, having its seat and address of management 
at: 159, Tsarigradkso Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre, Mladost Municipality, 1784 Sofia, 
registered with the Commercial Registry kept fay the 
Registry Agency under Uniform Identification Code 
130277958 (hereinafter referred to as the "MB" and the 
"Company", respectively) are taken in absentio, 
pursuant to Art. 77 of the By-Laws of the Company in 
relation to Art. 238, Par. 3 of the Law on Commerce 
(hereinafter referred to as the "LC"j. 

С подписването на настоящия Протокол всеки от 
членовете на УС декларира, че е съгласен с 
решенията и вземането им по този начин, както и че 
са изпълнени всички законови изисквания и 
изисквания на устава на Дружеството за вземане на 
такива решения. 

By signing hereunder, each of the members of the MB 
declares that he agrees with the resolutions and with 
the taking of the resolutions in this way, and that in 
place are all requirements of the law and of the By-
Laws of the Company to the taking of such resolutions. 

РЕШЕНИЯТА СА, КАКТО СЛЕДВА: THE RESOLUTIONS ARE, AS FOLLOWS: 

1. 1. На основание чл. 245 от Търговския закон 
приема Годишния финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г., изготвен по 
Международните стандарти за финансово отчитане/ 
приложен към настоящия протокол/ и взема 
решение да го предостави на избрания регистриран 
одитор „АФА" ООД; 
2. След постъпване на докпада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г,, на 
основание чл. 63, т.Ю във връзка с чл. 94 от Устава 
на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, да бъде 
предложен за одобрение от Надзорен съвет. 

1. 1. On the grounds of Art. 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annual Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, 
prepared under the International Financial Reporting 
Standards / attached to these minutes/ and takes 
decision to submit it to the appointed registered auditor 
AFA OOD; 
2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art. 94 of 
the By-laws of CEZ Distribution Bulgaria AD shall be 
proposed for approval by the Supervisory Board. 

II. 1. На основание чл.245 от Търговския закон 
приема Годишния доклад за дейността на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г. /приложен 
към настоящия протокол/ и взема решение да го 
предостави на избрания регистриран одитор „АФА" 
ООД; 
2. След постъпване на доклада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен доклад за дейността на 
"ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2019 г., на 
основание чл. 63, т. 10 във връзка с чл. 94 от 
Устава, да бъде предложен за одобрение от 
Надзорен съвет. 

II. 1. On the grounds of Art. 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019 
/attached to the present minutes/ and takes decision to 
submit It to the appointed registered auditor AFA OOD; 

2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art 94 of 
the By-laws shall be proposed for approval by the 
Supervisory Board. 

III. На основание чл. 250, изречение второ от 
търговския закон, УС предлага печалбата на 
дружеството за 2019 г. да бъде задържана изцяло в 
дружеството и отнесена към неразпределената 
печалба. УС представя това предложение за 
одобрение от надзорния съвет на дружеството. 

III. On the grounds of Art. 250, second sentence of the 
Law on Commerce, the MB proposes the profit of the 
Company for the year 2019 to be retained in whole with 
the Company and allocated to the Retained Earnings. 
The MB forwards such proposal for approval by the 
Supervisory Board of the Company. 



IV, На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 
20.03,2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, УС приема доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията на 
членовете на съветите на Дружеството за 2019 г. 
(съставляващ самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 
г), така както е приложен към настоящия протокол 
(Приложение 3) и предлага този доклад за 
одобрение от надзорния съвет на Дружеството. 

IV. On the grounds of Art. 12, Par. 1 of Ordinance No. 
48 dated 20 March 2013 on the Remunerations, the MB 
accepts the Report on the Implementation of the Policy 
on the Remuneration of the Members of the Boards of 
the Company for the year 2019 (which constitutes a 
separate document appended to the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2019), as 
appended here to (Appendix 3), and proposes such 
report for approval by the Supervisory Board of the 
Company. 

Решенията са взети с единодушие на всички 
членове на УС. 

The resolutions are taken with the unanimity of all 
members of the MB. 

Настоящият протокол от неприсъствени решения е 
изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни 
екземпляра на български и на английски език, като 
всички екземпляри заедно представляват един и 
същи документ. При противоречия между^ 
българския и английския текст, българският текот 
има предимство. 9 

This present Protocol of an in-absentio resolutions was 
drafted and executed in 3 (three) uniform counterparts 
in Bulgarian and English language, where all 
counterparts collectively constitute one and the same 
document In the event of discrepancies between the 
Bulgarian and the English versions, the Bulgarian one 
shall prevail, / а { 

Дата: 10.03.2020 г. / \L/L 43ate: 10.03.2020 
...i. i I d . 

/ Dusan Ryban 
Член на управителния съвзет / Member of the Management Board 

на ЧЕЗ Разпределение България" АД / of CEZ Distribution Bulgaria AD 



ПРОТОКОЛ №506 PROTOCOL No. 506 
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ OF IN-ABSENTIO RESOLUTIONS 

на Управителния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД 

of the Management Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD 

Настоящите решения на управителния съвет 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 Агенция по вписванията с ЕИК 
130277958 (наричани по-долу съответно „УС" и 
„Дружеството") се приемат неприсъствено на 
основание чл, 77 от устава на Дружеството във 
връзка с чл. 238, ал, 3 от Търговския закон (наричан 
по-долу „ТЗ"). 

The present resolutions of the Management Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company 
organised and existing under the laws of the Republic 
of Bulgaria, having its seat and address of management 
at: 159, Tsarigradkso Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre, Mladost Municipality, 1784 Sofia, 
registered with the Commercial Registry kept by the 
Registry Agency under Uniform Identification Code 
130277958 (hereinafter referred to as the "IVIB" and the 
"Company", respectively) are taken in absentio, 
pursuant to Art. 77 of the By-Laws of the Company in 
relation to Art. 238, Par. 3 of the Law on Commerce 
(hereinafter referred to as the "LC"). 

С подписването на настоящия Протокол всеки от 
членовете на УС декларира, че е съгласен с 
решенията и вземането им по този начин, както и че 
са изпълнени всички законови изисквания и 
изисквания на устава на Дружеството за вземане на 
такива решения. 

By signing hereunder, each of the members of the MB 
declares that he agrees with the resolutions and with 
the taking of the resolutions in this way, and that in 
place are all requirements of the law and of the By-
Laws of the Company to the taking of such resolutions. 

РЕШЕНИЯТА СА, КАКТО СЛЕДВА: THE RESOLUTIONS ARE, AS FOLLOWS: 

!. 1 На основание чл, 245 от Търговския закон 
приема Годишния финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г., изготвен по 
Международните стандарти за финансово отчитане/ 
приложен към настоящия протокол/ и взема 
решение да го предостави на избрания регистриран 
одитор „АФА" ООД; 
2. След постъпване на доклада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г„ на 
основание чл. 63, т.10 във връзка с чл. 94 от Устава 
на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, да бъде 
предложен за одобрение от Надзорен съвет. 

1. 1. On the grounds of Art. 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annual Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, 
prepared under the International Financial Reporting 
Standards / attached to these minutes/ and takes 
decision to submit it to the appointed registered auditor 
AFAOOD; 
2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art. 94 of 
the By-laws of CEZ Distribution Bulgaria AD shall be 
proposed for approval by the Supervisory Board. 

II. 1. На основание чл.245 от Търговския закон 
приема Годишния доклад за дейността на "ЧЕЗ 
разпределение България" АД за 2019 г. /приложен 
към настоящия протокол/ и взема решение да го 
предостави на избрания регистриран одитор „АФА" 
ООД; 
2. След постъпване на доклада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен доклад за дейността на 
"ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2019 г„ на 
основание чл. 63, т. 10 във връзка с чл. 94 от 
Устава, да бъде предложен за одобрение от 
Надзорен съвет. 

II. 1 On the grounds of Art, 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019 
/attached to the present minutes/ and takes decision to 
submit it to the appointed registered auditor AFA OOD; 

2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art. 94 of 
the By-laws shall be proposed for approval by the 
Supervisory Board. 

III. На основание чл. 250, изречение второ от 
търговския закон, УС предлага печалбата на 
дружеството за 2019 г. да бъде задържана изцяло в 
дружеството и отнесена към неразпределената 
печалба, УС представя това предложение за 
одобрение от надзорния съвет на дружеството. 

III. On the grounds of Art. 250, second sentence of the 
Law on Commerce, the MB proposes the profit of the 
Company for the year 2019 to be retained in whole with 
the Company and allocated to the Retained Earnings. 
The MB forwards such proposal for approval by the 
Supervisory Board of the Company. 



IV, На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 
20.03,2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, УС приема доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията на 
членовете на съветите на Дружеството за 2019 г. 
(съставляващ самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 
г.), така както е приложен към настоящия протокол 
(Приложение 3) и предлага този доклад за 
одобрение от надзорния съвет на Дружеството. 

IV. On the grounds of Art. 12, Par. 1 of Ordinance No. 
48 dated 20 March 2013 on the Remunerations, the MB 
accepts the Report on the Implementation of the Policy 
on the Remuneration of the Members of the Boards of 
the Company for the year 2019 (which constitutes a 
separate document appended to the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2019), as 
appended here to (Appendix 3), and proposes such 
report for approval by the Supervisory Board of the 
Company. 

Решенията са взети c единодушие на всички 
членове на УС. 

The resolutions are taken with the unanimity of all 
members of the MB. 

Настоящият протокол от неприсъствени решения е 
изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни 
екземпляра на български и на английски език, като 
всички екземпляри заедно представляват един и 
същи документ. При противоречия между 
българския и английския текст, ^>лгарският текст 
има предимство. 

This present Protocol of an in-absentio resolutions was 
drafted and executed in 3 (three) uniform counterparts 
in Bulgarian and English language, where all 
counterparts collectively constitute one and the same 
document. In the event of discrepancies between the 
Bulgarian and the English versigsns, the Bulgarian one 
shall prevail. 

Дата: 10.03.2020 r. Date: 10.03,2020 

p Холаковски / Petr Holak 
Член И а управителния съвет / Member of th^ Manage 

на ЧЕЗ Разпределение България" АД / of CEZ foistributiQft Bulgaria AD 



ПРОТОКОЛ №506 ! PROTOCOL No. 506 
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ j OF IN-ABSENTIO RESOLUTIONS 

на Управителния съвет на of the Management Board of 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД | CEZ Distribution Bulgaria AD 

Настоящите решения на управителния съвет 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 Агенция по вписванията с ЕИК 
130277958 (наричани по-долу съответно „УС" и 
„Дружеството") се приемат неприсъствено на 
основание чл. 77 от устава на Дружеството във 
връзка с чл. 238, ал. 3 от Търговския закон (наричан 
по-долу „ТЗ"). 

The present resolutions of the Management Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company 
organised and existing under the laws of the Republic 
of Bulgaria, having its seat and address of management 
at: 159, Tsarigradkso Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre, Miadost Municipality, 1784 Sofia, 
registered with the Commercial Registry kept by the 
Registry Agency under Uniform Identification Code 
130277958 (hereinafter referred to as the "MB" and the 
"Company", respectively) are taken in absentio, 
pursuant to Art. 77 of the By-Laws of the Company in 
relation to Art, 238, Par. 3 of the Law on Commerce 
(hereinafter referred to as the "LC"). 

С подписването На настоящия Протокол всеки от 
членовете на УС декларира, че е съгласен с 
решенията и вземането им по този начин, както и че 
са изпълнени всички законови изисквания и 
изисквания на устава на Дружеството за вземане на 
такива решения, 

By signing hereunder, each of the members of the MB 
declares that he agrees with the resolutions and with 
the taking of the resolutions in this way, and that in 
place are all requirements of the law and of the By-
Laws of the Company to the taking of such resolutions. 

РЕШЕНИЯТА СА, КАКТО СЛЕДВА: THE RESOLUTIONS ARE, AS FOLLOWS: 

1. 1, На основание чл. 245 от Търговския закон 
приема Годишния финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г., изготвен по 
Международните стандарти за финансово отчитане/ 
приложен към настоящия протокол/ и взема 
решение да го предостави на избрания регистриран 
одитор „Афа" ООД; 
2. След постъпване на доклада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен финансов отчет на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г., на 
основание чл. 63, т.10 във връзка с чл. 94 от Устава 
на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, да бъде 
предложен за одобрение от Надзорен съвет. 

1. 1. On the grounds of Art. 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annua! Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, 
prepared under the International Financial Reporting 
Standards / attached to these minutes/ and takes 
decision to submit it to the appointed registered auditor 
AFA OOD; 
2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual Financial Statements of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art. 94 of 
the By-iaws of CEZ Distribution Bulgaria AD shall be 
proposed for approval by the Supervisory Board. 

II. 1. На основание чл.245 от Търговския закон 
приема Годишния доклад за дейността на "ЧЕЗ 
Разпределение България" АД за 2019 г. /приложен 
към настоящия протокол/ и взема решение да го 
предостави на избрания регистриран одитор „Афа" 
ООД; 
2. След постъпване на доклада на регистрирания 
одитор, приетия Годишен доклад за дейността на 
"ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2019 г., на 
основание чл. 63, т. 10 във връзка с чл. 94 от 
Устава, да бъде предложен за одобрение от 
Надзорен съвет. 

II. 1. On the grounds of Art, 245 of the Law on 
Commerce adopts the Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019 
/attached to the present minutes/ and takes decision to 
submit it to the appointed registered auditor AFA OOD; 

2. After submission of the report of the registered 
auditor, the adopted Annual report on the activities of 
CEZ Distribution Bulgaria AD for the year 2019, on the 
grounds of Art. 63, item 10 in conjunction with Art 94 of 
the By-laws shall be proposed for approval by the 
Supervisory Board. 

Ill, 1. На основание чл. 250, изречение второ от 
търговския закон, УС предлага печалбата на 
дружеството за 2019 г. да бъде задържана изцяло в 
дружеството и отнесена към неразпределената 
печалба. УС представя това предложение за 
одобрение от надзорния съвет на дружеството. 
2. На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 

III. 1. On the grounds of Art, 250, second sentence of 
the Law on Commerce, the MB proposes the profit of 
the Company for the year 2019 to be retained in whole 
with the Company and allocated to the Retained 
Earnings, The MB forwards such proposal for approval 
by the Supervisory Board of the Company. 
2. On the grounds of Art. 12, Par. 1 of Ordinance No. 



20.03.2013 г. за изискванията към 
възнагражденията, УС приема доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията на 
членовете на съветите на Дружеството за 2019 г. 
(съставляващ самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 
г.), така както е приложен към настоящия протокол 
(Приложение 3) и предлага този доклад за 
одобрение от надзорния съвет на Дружеството, 

48 dated 20 March 2013 on the Remunerations, the MB 
accepts the Report on the Implementation of the Policy 
on the Remuneration of the Members of the Boards of 
the Company for the year 2019 (which constitutes a 
separate document appended to the Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2019), as 
appended here to (Appendix 3), and proposes such 
report for approval by the Supervisory Board of the 
Company. 

Решенията са взети c единодушие на всички 
членове на УС, 

The resolutions is taken with the unanimity of all 
members of the MB. 

Настоящият протокол от неприсъствени решения е 
изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни 
екземпляра на български и. на английски език, като 
всички екземпляри заедно представляват един и 
същи документ. При противоречия между 
българския и английския текст, българският текст 
има предимство. . 

This present Protocol of an in-absentio resolutions was 
drafted and executed in 3 (three) uniform counterparts 
in Bulgarian and English language, where all 
counterparts collectively constitute one and the same 
document, in the event of discrepancies between the 
Bulgarian and the English versions, the Bulgarian one 
shall prevail. . 

Дата: 10.03.2020 r. Date: 10.03.2020 

Виктор Любомиров СУанчев / Viktor Lyubomirov Stanchev 
Член на управителния съвет/ Member of the Management Board 

на ЧЕЗ Разпределение България" АД I of CEZ Distribution Bulgaria AD 



ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от ПРОТОКОЛ № 81 

EXCERPT - TRANSCRIPT 
from MINUTES No. 81 

от редовно заседание на Надзорния съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД 

На 10 юни 2020 г. от 11:00 ч. българско време (10:00 
ч. чешко време) се проведе редовно заседание на 
надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният 
Съвет") на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, 
акционерно дружество, учредено и съществуващо 
съгласно законите на Република България, със 
седалище в гр. София и адрес на управление: гр. 
София 1784, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК 130277958 (наричано по-долу „Дружеството"), 
в съответствие с разпоредбите на българското 
право и устройствените актове на Дружеството. 

Заседанието се проведе чрез видео-конферентна 
връзка, като в него взеха участие следните членове 
на Надзорния Съвет от следните адреси: 

от адрес: Република Чехия, 140 53 Прага 4, ул. 
„Духова" № 2/1444, служебни помещения на „ЧЕЗ", 
а.с.: 

from a regular meeting of the Supervisory Board of 
CEZ Distribution Bulgaria AD 

On 10 June 2020, at 11:00 a.m. Bulgarian time (10:00 
a.m. Czech time), was held a regular meeting of the 
Supervisory Board (hereinafter referred to as the 
"Supervisory Board") of CEZ Distribution Bulgaria 
AD, a joint-stock company organised and existing 
under the laws of the Republic of Bulgaria, having its 
seat in Sofia and address of management at 1784 
Sofia, Mladost District, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., 
BenchMark Business Centre, registered with the 
Commercial Registry kept by the Registry Agency 
under Uniform Identification Code 130277958 
(hereinafter referred to as the "Company"), in 
accordance with the provisions of Bulgarian law and the 
By-Laws of the Company. 

The meeting was held via video-conference call and 
was attended by the following members of the 
Supervisory Board from the following addresses: 

from the address: the Czech Republic, 140 53 Prague 
4, Duhov£ 2/1444, office premises of CEZ, a.s.: 

1. Ярослав Мацек; 

2. Давид Махач; 

3. Томаш Пивонка и 

1. Jaroslav Macek; 

2. David Machac; 

3. Тотй§ Pivonka and 

4. Карел Кохоут. 

и от адрес: България, гр. София 1784, район 
„Младост", бул. „Цариградско шосе" № 159, 
БенчМарк Бизнес Център: 

4. Karel Kohout. 

and from the address: Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 
District, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark 
Business Centre: 

5. Апостол Лъчезаров Апостолов; и 

6. Тихомир Ангелов Атанасов. 

В заседанието взеха участие и следните лица, които 
не са членове на Надзорния Съвет: 

от адрес: България, гр. София 1784, район 
„Младост", бул. „Цариградско шосе" № 159, 
БенчМарк Бизнес Център: 

7. Зорница Калеева - Главен юрисконсулт в 
направление „Корпоративно-правно обслужване" на 
„ЧЕЗ България" ЕАД; 

9. Радослав Димитров - Директор „Връзки с 
инвеститорите" на Дружеството; 

Заседанието беше открито от г-н Мацек в 
качеството му на Председател на Надзорния Съвет 
(наричан по-долу Председателят"). Той отбеляза, че 

5. Apostol Lachezarov Apostolov; and 

6. Tihomir Angelov Atanasov. 

In the meeting also participated the following invitees, 
without being members of the Supervisory Board: 

from the address: Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost District, 
159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business 
Centre: 

7. Zornitsa Kaleeva - Chief Legal Advisor at the 
Corporate Legal Services Department of CEZ Bulgaria 
Е AD; 

9. Radoslav Dimitrov - Investor Relations Director 
of the Company; 

The session was opened by Mr. Macek in his capacity 
of the Chairman of the Supervisory Board (hereinafter 
referred to as the "Chairman"). He noted that the 
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заседанието е свикано съгласно чл. 57 от устава на 
Дружеството и чл. 15 от Правилата за дейността на 
Надзорния Съвет, че всички условия за надлежно 
свикване на заседанието са налице, както и че 
всички членове на Надзорния съвет присъстват 
лично или са представлявани от пълномощник. 
Предложи вписване на тези обстоятелства в 
протокола на заседанието. 

Надзорният Съвет ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: 

(i). „Заседанието на Надзорния Съвет е 
надлежно свикано в съответствие с българското 
право и с процедурата, предвидена в устава на 
Дружеството, чрез писмена покана, изпратена до 
всеки един от членовете на Надзорния Съвет 14 
дни преди датата на заседанието. 

(ii). Всички членове на Надзорния Съвет 
присъстват на заседанието лично или чрез 
пълномощник. Необходимият кворум за валидно 
вземане на решения съгласно устава на 
Дружеството е налице." 

Председателят припомни предварително обявения 
дневен ред, който бе както следва: 

1. Проверка и одобряване на заверения 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 
г. 

2. Проверка и одобряване на заверения 
консолидиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2019 г. 

3. Проверка и одобряване на доклада за 
дейността на Дружеството за 2019 г., изготвен от 
управителния съвет 

4. Проверка и одобряване на 
консолидирания доклад за дейността на 
Дружеството за 2019 г., изготвен от 
управителния съвет 

5. Одобряване на предложението на 
управителния съвет относно въпроса за 
печалбата на Дружеството за 2019 г. 

6. Приемане на доклада за прилагането на 
Политиката за възнагражденията на членовете 
на съветите на Дружеството за 2019 г. 

7. Одобряване на отчетния доклад на 
Надзорния съвет за дейността му вместо 
Комитет по възнагражденията на Дружеството за 
2019 г. 

meeting was convened in accordance with Art. 57 of 
the By-Laws of the Company and Art. 15 of the 
Procedural Rules of the Supervisory Board, that all 
conditions for due convocation of the meeting were met 
and that ail members of the Supervisory Board were 
attending in person or were represented by attorneys-
in-fact. He proposed those findings to be recorded in 
the Minutes of the meeting. 

The Supervisory Board UNANIMOUSLY 
ESTABLISHED: 

(i). "The meeting of the Supervisory Board is duly 
convened in accordance with Bulgarian Law and with 
the procedure provided for in the By-Laws of the 
Company by a written invitation sent to each of the 
members of the Supervisory Board 14 days before the 
date of the meeting. 

(ii). All members of the Supervisory Board are 
attending the meeting in person or are represented by 
an attorney-in-fact. The quorum requirements for 
passing valid resolutions in accordance with the By-
Laws of the Company are met." 

The Chairman reminded the initially announced agenda 
of the meeting, which was the following: 

1. Review and approval of the audited Annual 
Financial Statements of the Company for the year 
2019 

2. Review and approval of the audited 
Consolidated Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2019 

3. Review and approval of the Annual Report 
on the Activities of the Company for the year 2019 
prepared by the Management Board 

4. Review and approva! of the Consolidated 
Annual Report on the Activities of the Company for 
the year 2019 prepared by the Management Board 

5. Approval of the proposal of the Management 
Board for dealing with the profit of the Company for 
the year 2019 

6. Acknowledgement of the Report on the 
Implementation of the Policy on the Remuneration 
of the Members of the Boards of the Company for 
the year 2019 

7. Approval of the Report of the Supervisory 
Board on its operations in lieu of Remuneration 
Committee of the Company for the year 2019 

Председателят попита членовете на Надзорния 
Съвет дали имат предложения за добавяне на нови 
точки към дневния ред. Такива не последваха. 

The Chairman asked the members of the Supervisory 
Board whether or not they had proposals for addition of 
new items to the agenda. No such proposals followed. 
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Председателят предложи да се вземе решение по 
следния процедурен въпрос: Радослав Димитров и 
Зорница Калеева да бъдат избрани за секретари на 
заседанието. 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
„Избира Радослав Димитров и Зорница Калеева 
за секретари на заседанието." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Председателят предложи да се премине към 
обсъждане на точките от дневния ред. 

По точка 1 от дневния ред: 

The Chairman proposed for resolving the following 
procedural issue: to elect Radosiav Dimitrov and 
Zornitsa Kaleeva as Secretaries of the meeting. 

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED 
UNANIMOUSLY: "The Supervisory Board elects 
Radosiav Dimitrov and Zornitsa Kaleeva as the 
Secretaries of the meeting." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The Chairman proposed to proceed with the discussion 
on the agenda items. 

Under item 1 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет, на 
основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и 
чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, е 
прегледал и с настоящото одобрява заверения 
годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 
г., представен от управителния съвет. 
Надзорният съвет предлага така одобрения 
заверен годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2019 г. за одобрение от общото 
събрание на акционерите." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

По точка 2 от дневния ред: 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, 
on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on 
Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of 
the Company, has reviewed and hereby approves 
the audited Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2019, as presented by the 
Management Board. The Supervisory Board 
submits the approved audited Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2019 for 
approval by the General Meeting of the 
Shareholders." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The resolution is taken by unanimity. 

Under item 2 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет, на 
основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и 
чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, е 
прегледал и с настоящото одобрява заверения 
консолидиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2019 г. представен от 
управителния съвет. Надзорният Съвет 
предлага така одобрения и заверен 
консолидиран годишен финансов отчет на 
Дружеството за 2019 г. за одобрение от общото 
събрание на акционерите." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, 
on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on 
Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of 
the Company, has reviewed and hereby approves 
the audited Consolidated Annual Financial 
Statements of the Company for the year 2019, as 
presented by the Management Board. The 
Supervisory Board submits the approved audited 
Consolidated Annual Financial Statements of the 
Company for the year 2019 for approval by the 
General Meeting of the Shareholders." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The resolution is taken by unanimity. 
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По точка 3 от дневния ред: Under item 3 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на 
основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и 
чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, е 
проверил и с настоящото одобрява доклада за 
дейността на Дружеството за 2019 г., представен 
от управителния съвет." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

По точка 4 от дневния ред: 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, 
on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on 
Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of 
the Company, has reviewed and hereby approves 
the Annual Report on the Activities of the Company 
for the year 2019, as presented by the Management 
Board." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The resolution is taken by unanimity. 

Under item 4 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет, на 
основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и 
чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, е 
проверил и с настоящото одобрява 
консолидирания доклад за дейността на 
Дружеството за 2019 г., представен от 
управителния съвет." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

По точка 5 от дневния ред: 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, 
on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on 
Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of 
the Company, has reviewed and hereby approves 
the Consolidated Annual Report on the Activities of 
the Company for the year 2019, as presented by the 
Management Board." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The resolution is taken by unanimity. 

Under item 5 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет, на 
основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и 
чл. 63, т. 10 от устава на Дружеството, одобрява 
предложението на Управителния Съвет за 
задържането на печалбата на Дружеството за 
2019 г. изцяло в Дружеството и отнасянето на 
тази печалба към неразпределената печалба. 
Надзорният Съвет предлага на общото събрание 
на акционерите на Дружеството да одобри 
предложението, така както е направено от 
Управителния Съвет." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": 4 (четирима) от всички 
присъстващи и представлявани от 
пълномощник членове на Надзорния Съвет -
Ярослав Мацек, Давид Махач, Томаш Пивонка и 
Карел Кохоут. 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board, 
on the grounds of Art. 251, Par. 1 of the Law on 
Commerce and Art. 63, item 10 of the By-Laws of 
the Company, approves the proposal of the 
Management Board for the retention of the profit of 
the Company for the year 2019, in whole, with the 
Company and the allocation of such profit to the 
Retained Earnings. The Supervisory Board 
proposes to the General Meeting of the 
Shareholders of the Company to approve the 
proposal, as made by the Management Board." 

AFFIRMATIVE VOTES: 4 (four) of all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board - Jaroslav Macek, David Machac, 
Tomas Pivonka and Karel Kohout. 
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ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ": 2 (двама) от всички 
присъстващи и представлявани от 
пълномощник членове на Надзорния Съвет -
Апостол Апостолов и Тихомир Атанасов. 

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма. 

AFFIRMATIVE VOTES: 2 (двама) of all attending 
and represented by an attorney-in-fact members of 
the Supervisory Board - Aposto! Apostolov and 
Tihomir Atanasov. 

ABSTAINED VOTES: none. 

Решението е взето c обикновено мнозинство. The resolution is taken by a simple majority. 

По точка б от дневния ред: Under item 6 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният Съвет 
(действащ вместо Комитет по възнагражденията 
на Дружеството), на основание чл. 21, ал. 3 от 
Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията 
към възнагражденията, издадена от Комисията 
за финансов надзор, във връзка с чл. 22, ал. 1 от 
Наредбата, приема за информация Доклада за 
прилагането на Политиката за възнагражденията 
на членовете на съветите на Дружеството за 
2019 гм както е изготвен от управителния съвет 
на Дружеството." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

По точка 7 от дневния ред: 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board 
(acting in lieu of Remuneration Committee of the 
Company), on the grounds of Art. 21, Par. 3 of 
Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the 
Requirements to Remuneration issued by the 
Financial Supervision Commission in relation to 
Art. 22, Par. 1 of the Ordinance, acknowledges for 
information the Report on the implementation of the 
Policy on the Remuneration of the Members of the 
Boards of the Company for the year 2019, as 
prepared by the Management Board of the 
Company." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The resolution is taken by unanimity. 

Under item 7 of the agenda: 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ 
ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ: „Надзорният съвет 
(действащ вместо Комитет по възнагражденията 
на Дружеството), на основание чл. 21, ал. 3 от 
Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията 
към възнагражденията, издадена от Комисията 
за финансов надзор, във връзка с чл. 22, ал. 5 от 
Наредбата, одобрява Отчетния доклад за 
дейността си вместо Комитет по 
възнагражденията на Дружеството за 2019 г. и 
представя така одобрения Доклад на Общото 
събрание на акционерите на Дружеството за 
приемане." 

ГЛАСУВАЛИ „ЗА": всички присъстващи и 
представлявани от пълномощник членове на 
Надзорния Съвет. 

Решението е взето с единодушие. 

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и 
закри заседанието в 12:45 ч българско време (11:45 
ч. чешко време). 

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO 
VOTING AND RESOLVED: "The Supervisory Board 
(acting in lieu of a Remuneration Committee of the 
Company), on the grounds of Art. 21, Par. 3 of 
Ordinance No. 48 dated 20 March 2013 on the 
Requirements to Remuneration issued by the 
Financial Supervision Commission in relation to 
Art. 22, Par. 5 of the Ordinance, approves the 
Report on its Operations in lieu of Remuneration 
Committee of the Company for the year 2019 and 
forwards such Report for acknowledgement by the 
General Meeting of the Shareholders of the 
Company." 

AFFIRMATIVE VOTES: all attending and 
represented by an attorney-in-fact members of the 
Supervisory Board. 

The Chairman announced that the agenda was 
exhausted and closed the meeting at 12:45 p.m. 
Bulgarian time (11:45 a.m. Czech time). 

The resolution is taken by unanimity. 
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Настоящият протокол е изготвен и подписан във 
версии на български и на английски език. При 
противоречие между тях предимство ще има тази 
на български език. 

These present Minutes were drawn up and executed in 
versions in the Bulgarian and the English language. In 
the eve n/df discrepancies between them, the version in 
Bulgarian sApll prevail. 

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: I SEC OF THE MEETING: 

Долуподписаната, Зорница Калеева, в качеството 
си на секретар на заседанието на Надзорния 
съвет, с настоящото декларирам, че съдържащият 
се тук препис-извлечение е изготвен от мен и е 
изцяло верен с оригинала на протокола на 
заседанието в съответните негови части. 

The u^ddrsigned, Zornitsa Kaleeva, in my capacity as 
the Secretary to the meeting of the Supervisory 
Board, do hereby confirm that the above set excerpt is 
prepared by\ me and is fully true to the original 
counterpap^f the Minutes of the meeting in the 
relevant sections of those Minutes. 

Зорница Калеева Kaleeva 
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