


































































Образец 
П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 

 
 

Долуподписаният/ата ………………………………….......................…………….., гражданин на …………………........………………, 
с ЕГН/ЛНЧ …………………………………., с л. к. № …………………………………, изд. на ……………………….., с постоянен адрес :  
……………………………….......................................................……………., в качеството си на ………….....……………………………. 
(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ………………… (ден, месец, година – датата в  
поканата до акционерите за Общото събрание) ………………………………………. броя (описание на акциите)  
акции с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. 
Христофор Колумб № 43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето 
 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 
………………………………….......................…………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……………………………, с лична карта 
№…………………………………, издадена на ……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............……...............................……… 
ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. извънредно общо събрание на акционерите на 
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на 30 декември 2016 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. 
“Христофор Колумб” № 43, етаж 1, заседателна зала, a при липса на кворум на 17 януари 2017 г. от 11.00 
часа на същия адрес и да гласува с всички притежавани от ………………………………….......................…………….. 
акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по - долу начин, а именно: 
 

І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от 
случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с 
чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК): 
 

1. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и 
лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща 
стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно 
мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е 
даване на писмено съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с всички промени, извършени с Анекс № 
17/30.09.2016 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 
243/21.12.2009 г., сключен първоначално между кредитополучатели „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, 
„БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР” ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС” ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО” ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ” 
ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „МОТОБУЛ” ЕООД, „АВТО ЮНИОН” АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД 
("Договор за кредит"). „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД действа в качеството си на поръчител, обезпечаващ 
вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него. Актуални страни по 
Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, 
„СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, 
(кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР” АД (залогодател) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД 
(банка кредитор). Писменото съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД обхваща всички промени, 
извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в това число с уговорките 
кредитополучателите в срок до 25.12.2017 г. (двадесет и пети декември две хиляди и седемнадесета 
година) да намалят размера на задълженията си към банката, възникнали на основание Договора за 
кредит, като усвоената и непогасена част от многоцелевата кредитна линия не може да бъде по-голяма 
от 7 250 000 (седем милиона двеста и петдесет хиляди) евро; крайният срок за издаване на банкови 
гаранции/контрагаранции/акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава до 
30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на 
валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или 
акредитиви, издадени/открити и действащи към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и 
шестнадесета година) при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните 
условия, се удължава не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и 



седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за 
постъпване на искане/редовни документи за плащане се удължава до не по-късно от 15.12.2017 г. 
(петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на 
ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, които могат 
да бъдат издадени след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) в 
рамките на срока за издаване, а именно до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и 
седемнадесета година), за сметка и срещу ангажиране/блокиране на освободен кредитен лимит при 
условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-
късно от 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година), като посоченият в 
гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за 
плащане не може да бъде по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването им и във всички 
случаи не по-късно от 30.09.2018 г. (тридесети септември две хиляди и осемнадесета година); крайният 
срок за усвояване на суми от кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава 
до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване 
на суми от кредитния лимит, усвоени при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена към 
30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 31.12.2017 г. 
(тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за усвояване на сума от 
кредитния лимит, усвоена при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, издадена след 30.09.2016 г. 
(тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 15.10.2018 г. (петнадесети 
октомври две хиляди и осемнадесета година); кредитополучателите се задължават да погасят частта от 
кредитната линия, която се ползва за оборотни средства по Договора за кредит след изтичане на 
крайния срок за усвояване по договора за кредит, а именно 30.09.2017 г. (тридесети септември две 
хиляди и седемнадесета година), и при предпоставка че този срок за усвояване не е удължен с 
подписване на Анекс към Договора за кредит, както следва: без право на револвиране, на 3 (три) равни 
месечни вноски, дължими съответно на 31.10.2017 г. (тридесет и първи октомври две хиляди и 
седемнадесета година), 30.11.2017 г. (тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година) и 
31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за 
погасяване на кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се удължава до 31.12.2017 
г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); всяка сума, усвоена чрез плащане 
от страна на банката по гаранция/акредитив, издадена/открит при условията на Договора за кредит, е 
незабавно изискуема, дължима и платима; кредитополучателите незабавно възстановяват на банката 
начислените и изискуеми вземания по Договора за кредит и следващите се комисионни и разноски; в 
деня на подписване на Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит кредитополучателите 
солидарно се задължават да заплатят на банката комисионна за управление на кредита в размер на 38 
875 (тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро. Останалите условия по Договора за 
кредит, неизменени изрично с Анекс № 17/30.09.2016 г., се запазват. Страни по сделката за 
поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ 
ВАРНА” ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), 
„ДАРУ КАР” АД (залогодател),“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка 
кредитор) - проекторешение: „Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на 
управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да 
сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква 
„б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното 
дружество. Предмет на сделката е даване на писмено съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД с всички 
промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по 
линия за револвиращ кредит № 243/21.12.2009 г., сключен първоначално между кредитополучатели 
„БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „БУЛВАРИЯ РЕНТ-А-КАР” ЕООД, „МИЛАНО МОТОРС” ЕООД, „ГРАНСПОРТ АУТО” 
ЕООД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „МОТОБУЛ” ЕООД, „АВТО ЮНИОН” АД и „УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК” АД ("Договор за кредит"). „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД действа в качеството си на поръчител, 
обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него. 
Актуални страни по Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, 
„АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, „СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ” ЕАД, „АВТО 
ЮНИОН” АД, (кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР” АД (залогодател) и „УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК” АД (банка кредитор). Писменото съгласие от "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД обхваща всички 
промени, извършени с Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в това число с уговорките 
кредитополучателите в срок до 25.12.2017 г. (двадесет и пети декември две хиляди и седемнадесета 



година) да намалят размера на задълженията си към банката, възникнали на основание Договора за 
кредит, като усвоената и непогасена част от многоцелевата кредитна линия не може да бъде по-
голяма от 7 250 000 (седем милиона двеста и петдесет хиляди) евро; крайният срок за издаване на 
банкови гаранции/контрагаранции/акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит се удължава 
до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на 
валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или 
акредитиви, издадени/открити и действащи към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и 
шестнадесета година) при условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните 
условия, се удължава не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и 
седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за 
постъпване на искане/редовни документи за плащане се удължава до не по-късно от 15.12.2017 г. 
(петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на 
ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, които 
могат да бъдат издадени след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година) 
в рамките на срока за издаване, а именно до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и 
седемнадесета година), за сметка и срещу ангажиране/блокиране на освободен кредитен лимит при 
условията на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, се удължава не по-
късно от 15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година), като посоченият в 
гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за 
плащане не може да бъде по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването им и във 
всички случаи не по-късно от 30.09.2018 г. (тридесети септември две хиляди и осемнадесета година); 
крайният срок за усвояване на суми от кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит 
се удължава до 30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок 
за усвояване на суми от кредитния лимит, усвоени при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, 
издадена към 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 
31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); крайният срок за 
усвояване на сума от кредитния лимит, усвоена при инкасиране на гаранция/контрагаранция/, 
издадена след 30.09.2016 г. (тридесети септември две хиляди и шестнадесета година), се удължава до 
15.10.2018 г. (петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година); кредитополучателите се 
задължават да погасят частта от кредитната линия, която се ползва за оборотни средства по 
Договора за кредит след изтичане на крайния срок за усвояване по договора за кредит, а именно 
30.09.2017 г. (тридесети септември две хиляди и седемнадесета година), и при предпоставка че този 
срок за усвояване не е удължен с подписване на Анекс към Договора за кредит, както следва: без право 
на револвиране, на 3 (три) равни месечни вноски, дължими съответно на 31.10.2017 г. (тридесет и 
първи октомври две хиляди и седемнадесета година), 30.11.2017 г. (тридесети ноември две хиляди и 
седемнадесета година) и 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); 
крайният срок за погасяване на кредитния лимит за оборотни средства по Договора за кредит се 
удължава до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); всяка сума, 
усвоена чрез плащане от страна на банката по гаранция/акредитив, издадена/открит при условията 
на Договора за кредит, е незабавно изискуема, дължима и платима; кредитополучателите незабавно 
възстановяват на банката начислените и изискуеми вземания по Договора за кредит и следващите се 
комисионни и разноски; в деня на подписване на Анекс № 17/30.09.2016 г. към Договора за кредит 
кредитополучателите солидарно се задължават да заплатят на банката комисионна за управление 
на кредита в размер на 38 875 (тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет) евро. 
Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 17/30.09.2016 г., се 
запазват. Страни по сделката за поръчителство са „БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ” ЕАД, „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, 
„СТАР МОТОРС” ЕООД, „БУЛВАРИЯ ВАРНА” ЕООД, „Н АУТО СОФИЯ” ЕАД, „АВТО ЮНИОН” АД, 
(кредитополучатели и солидарни длъжници), „ДАРУ КАР” АД (залогодател),“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
(поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка кредитор). ” 
 

2. Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и 
лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща 
стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно 
мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е 
сключване на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 31.03.2015 г. между „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД като Поръчител в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за обезпечаване на всички 



вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД от дъщерното дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а 
именно от „СТАР МОТОРС” ЕООД, както и от солидарния длъжник "АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС" ЕООД, 
съгласно уговорките в Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договор за банков кредит под условие за поемане на 
кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 
188/17.09.2013 г. ("Договор за кредит"), сключен първоначално между кредитополучателя „СТАР 
МОТОРС” ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. По силата на анекса към Договора за поръчителство 
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД писмено да изрази съгласие с всички промени, извършени с Анекс № 
8/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, обезпечаващ вземанията на 
банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в това число с уговорките крайният 
срок на Договора за кредит с общ кредитен лимит до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) евро 
да бъде удължен до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година); 
срокът за издаване на гаранции, контрагаранции и акредитиви в рамките на свободния кредитен лимит 
да бъде удължен до 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година); 
максималният срок на валидност на ангажимента на банката-издател да плаща по гаранции, 
контрагаранции и/или акредитиви, издадени/открити при условията на Договора за кредит, съгласно 
гаранционните/акредитивните условия, да бъде удължен не по-късно от 31.12.2017 г. (тридесет и първи 
декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в гаранция, контрагаранция и/или 
акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за плащане да бъде удължен не по-късно 
от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година). Останалите условия по 
Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 8/30.09.2016 г., се запазват. Страни по договора за 
поръчителство са „СТАР МОТОРС” ЕООД, (кредитополучател), "АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС" ЕООД 
(солидарен длъжник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка 
кредитор) - проекторешение: "Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на 
управителния съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да 
сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква 
„б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното 
дружество. Предмет на сделката е сключване на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 
31.03.2015 г. между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД като Поръчител в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД за 
обезпечаване на всички вземания на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД от дъщерното дружество на „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „СТАР МОТОРС” ЕООД, както и от солидарния длъжник "АВТО ЮНИОН 
ПРОПЪРТИС" ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договор за банков кредит под 
условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни 
акредитиви № 188/17.09.2013 г. ("Договор за кредит"), сключен първоначално между 
кредитополучателя „СТАР МОТОРС” ЕООД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД. По силата на анекса към 
Договора за поръчителство "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД писмено да изрази съгласие с всички промени, 
извършени с Анекс № 8/30.09.2016 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, 
обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в 
това число с уговорките крайният срок на Договора за кредит с общ кредитен лимит до 3 500 000 (три 
милиона и петстотин хиляди) евро да бъде удължен до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две 
хиляди и седемнадесета година); срокът за издаване на гаранции, контрагаранции и акредитиви в 
рамките на свободния кредитен лимит да бъде удължен до 15.12.2017 г. (петнадесети декември две 
хиляди и седемнадесета година); максималният срок на валидност на ангажимента на банката-
издател да плаща по гаранции, контрагаранции и/или акредитиви, издадени / открити при условията 
на Договора за кредит, съгласно гаранционните/акредитивните условия, да бъде удължен не по-късно 
от 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година), като посоченият в 
гаранция, контрагаранция и/или акредитив срок за постъпване на искане/редовни документи за 
плащане да бъде удължен не по-късно от 15.12.2017 г. (петнадесети декември две хиляди и 
седемнадесета година). Останалите условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 
8/30.09.2016 г., се запазват. Страни по договора за поръчителство са „СТАР МОТОРС” ЕООД, 
(кредитополучател), "АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС" ЕООД (солидарен длъжник), „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
(поръчител), „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД (банка кредитор)."  

 
3. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. – проекторешение: 

"Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 
г." 

 



4. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното 
одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. - проекторешение : "Общото 
събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 
извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г. " 

 
5. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на 

дружеството през 2015 г. – проекторешение: "Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г. " 
 

ІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се 
посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое 
усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на 
самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при 
условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно 
начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 
 

Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 
 
*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. 


