




ПЪЛНОМОЩНО 
 
Долуподписаният ......................................................, гражданин на Република България, ЕГН ..................., 
притежаващ л.к. № .........................., издадена на ............................. от МВР ................., представляващ 
..................................................................., ЕИК ......................., адрес ........................................, в 
качеството на акционер, притежаващ ............... обикновени безналични акции с право на глас от 
капитала на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр.Варна - дружество учредено и съществуващо съгласно 
законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и 
адрес на управление гр.Варна ул.Парчевич 9,  
 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 
 
..................................................................................... ЕГН .............................., притежаващ л.к. № 
..................................., издадена на ................................ от МВР ....................., адрес ..................................... 

 

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр.Варна, което 
ще се проведе на 28 май 2015 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул.Парчевич 9 и да гласува с всички 
притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:  

 
1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема 
годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; пълномощникът да гласува ............; 
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; 
проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния 
финансов отчет за 2014 г.; пълномощникът да гласува ............; 
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС 
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; пълномощникът да гласува ............; 
4. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година; проект за решение - ОС 
приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2014 година; пълномощникът 
да гласува ............; 
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора 
за връзка с инвеститорите; пълномощникът да гласува ............; 
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение 
- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.; пълномощникът да 
гласува ............; 
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; проект за решение - ОС избира Илиян 
Димитров Гоцев (диплом № 0628), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; 
пълномощникът да гласува ............; 
8. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за дейността им през 2014г; проект за 
решение – Възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите за работата им през 2014 година 
ще се определи и разпредели еднократно към месеца, в който се реализират приходи от продажби на 
стойност, равна поне на половината от прогнозираната за всеки инвестиционен проект”; 
пълномощникът да гласува ............ 
 
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 
ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ 
пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.  

 
Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с 
изброените по-горе права е нищожно.  

 
 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 
 
 

/............................................./ 
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