
ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният, 

___________________________________________,  с   ЕГН:  ……………….. ,   притежаващ   л. к.   №:  

……………….. ,  издадена на ………..…… год. от МВР - ……………. , с постоянен адрес : гр. ……………, ул. 

………………………..……….., представляващ 

_________________________________, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, 

воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: ………………………, със седалище и адрес на управление: 

гр. …………………………., ул. ……………………………………………… № …………, в качеството на облигационер, 

притежаващ _______ (………………………………………………………….) броя обикновени, безналични, 

поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с 

ISIN код BG2100024178 с емитент Премиер Фонд АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията под ЕИК 148006882, седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. 

Цар Асен № 5, ет.2,   

 На основание чл. 100х от ЗППЦК, с настоящото 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

_____________________________________________, с ЕГН: ………….….., с ЛК № ………..……., 

издадена на ………..……. г. ОТ МВР - ………….., с постоянен адрес: ГР. …………, 

……………………………………………………………………………………., СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА: 

да представлява _________________________________ на общото събрание на 

облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100024178 с емитент 

Премиер Фонд АДСИЦ, ЕИК 148006882, което ще се проведе на 09.12.2020г., в 11:00 часа , в 

седалището на дружеството на адрес гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.2, а при липса на кворум 

на тази дата, ще се проведе на 29.12.2020г. от 11:00 часа на същото място при същия дневен 

ред и да гласува с всички притежавани от _________________________________ обикновени, 

безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми 

облигации с ISIN код BG2100024178 с емитент Премиер Фонд АДСИЦ, ЕИК 148006882, съгласно 

указания по-долу начин : 

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем. 

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от 

емитента Премиер Фонд АДСИЦ промени в условията на облигационния заем, а именно:  

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: 

BG2100024178, издадени от Премиер Фонд АДСИЦ, се изменя от 6.50% годишно на 4.50% 

годишно, считано от 15.12.2020 г. 

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 28.7.1. от 

Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията 

корпоративни облигации, се изменя както следва: 

 

 

 



№   

лихвено 

плащане 

Дата на 

издаване 

Дата на 

лихвеното 

плащане 

Лихвен 

процент 

Реален 

брой дни в 

периода 

Реален брой 

дни в 

годината 

Лихвени 

плащания 

1 15.12.2017 15.06.2018 6.50% 182 365 648 219.18лв. 

2   15.12.2018 6.50% 183 365 651 780.82лв. 

3   15.06.2019 6.50% 182 365 648 219.18лв. 

4   15.12.2019 6.50% 183 365 651 780.82лв. 

5   15.06.2020 6.50% 183 366 650 000.00лв. 

6   15.12.2020 6.50% 183 366 650 000.00лв. 

7   15.06.2021 4.50% 182 365 448 767.12лв. 

8   15.12.2021 4.50% 183 365 406 109.59лв. 

9   15.06.2022 4.50% 182 365 359 013.70лв. 

10   15.12.2022 4.50% 183 365 315 863.01лв. 

11   15.06.2023 4.50% 182 365 269 260.27лв. 

12   15.12.2023 4.50% 183 365 225 616.44лв. 

13   15.06.2024 4.50% 183 366 180 000.00лв. 

14   15.12.2024 4.50% 183 366 135 000.00лв. 

15   15.06.2025 4.50% 182 365 89 753.42лв. 

16   15.12.2025 4.50% 183 365 45 123.29лв. 

 

Начин на гласуване: за/ против/ по своя преценка 

 

Точка втора: Разни. 

Начин на гласуване: за / против / по своя преценка 

 

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за 

гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави 

допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването 



обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са 

съобщени и обявени съгласно чл.223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ 

пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по 

чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, 

както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. 

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е 

нищожно. 

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него. 

Дата: …………..2020 г. 

гр……………. 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 


