ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
Юни 2018 г.

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Уважаеми акционери,
В своята дейност Еврохолд България АД се стреми стриктно да прилага
Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с
цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя
необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в
определени от закона вид и срокове.
Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване
на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери,
трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията,
потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и
Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при
спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на
тези цели дейността през 2016 година бе насочена към:
•

Изпълнение на Програма за прилагане на международно
признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за
връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто
корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с
международно признатите практики в областта и при спазване на
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.
•

Поддържане на актуална информация на интернет страницата на
компанията

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа
непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно.
Приоритетно се актуализира и/или добавя такава в секциите, съдържащи
информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова
информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с
оповестяването на съответната новина.
Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно
управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд
България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и
всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност,
прозрачност и равнопоставеност на акционерите, информацията в сайта се
предоставя на български и английски език.
Уебсайтът на Еврохолд България съдържа пълна и точна информация във
връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с
проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на
дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате
годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно

2

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се
отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България.

•

Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично
дружество

През изминалата 2016 година Еврохолд България предоставяше цялата
изискуема от закона
информация на Комисията за финансов надзор,
Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на
обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на
сайтовете на КФН (E-register) и БФБ (X3News).
Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на заседания на
Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен
депозитар и са вписвани в Търговски регистър.
Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в
срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на
действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни
и на сайта на дружеството.
Във връзка с осъщественото двойно листване на акциите на Еврохолд
България АД в края на 2011 година на Варшавската фондова борса,
компанията е длъжна да разкрива цялата информация, излъчена от
компанията, едновременно и пред Комисията за финансов надзор в Полша,
регулирания пазар за ценни книжа, както и пред полската инвестиционна
общност.
Цялата информация за компанията се изготвя и оповестява на български и
английски език едновременно.

•

Административно обслужване на управителните органи

Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно
изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с
дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до
всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват
надлежно.
Дейности на ДВИ през 2017 година
Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните
компании, устава на дружеството и етичните професионални норми, от
позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа
следното:
•

През 2017 г. Еврохолд България АД е предоставял винаги в срок
изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация
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на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни
книжа;
•

Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по
достъпен за инвеститорите начин;

•

Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация
на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови аналитици и други
заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на
равнопоставеност;

•

Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица
(акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията,
така че да получат необходимата им информация своевременно;

•

Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно
чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите
с акционерите за 2018 г.
През 2018 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

•

Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостния
й мониторинг и анализ;

•

Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с
акционерите, институциите и бизнес партньорите на компанията.

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите
спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя
цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите
на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.

Милена Стоянова,
Директор за връзки с инвеститорите
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ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД
ЗА 2017 Г.

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията
за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на
акционерите на дружеството.
3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2017
г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и на
управителния съвет на дружеството, залегнали в Наредба № 48 на Комисията за
финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
4. Политиката на възнагражденията на „Еврохолд България” АД е разработена
от надзорния съвет на дружеството. При разработването й не са ползвани външни
консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията надзорният съвет е следил за
прилагане
на
относимите
нормативни
разпоредби
към
определяне
на
възнагражденията. През 2017 г. Надзорният съвет не е правил предложения до
общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на
членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството.
5. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството получават
само постоянно възнаграждение.
6. Не се предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на
управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или
друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с
това критерии.
7. Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет
постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството
икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат
стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и
затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически
растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа.
8. Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага
схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни
възнаграждения.
9. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване на членовете на надзорния и на управителния
съвет.
10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на
надзорния и на управителния съвет, поради което не е приложима информация за
периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения.

11. В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са
предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е
приложима информация за такива обезщетения.
12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на
управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството,
поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да
бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани.
13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции
до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след
изтичане на определен период.
14. Информация относно договорите на членовете на надзорния и на
управителния съвет

14.1. Асен Милков Христов – Председател на надзорния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г.,изплатено от „Еврохолд България“ АД - 14 640,00 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група, вкл. и от „Старком Холдинг“АД 692 591,48 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л. „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения

14.2. Димитър Стоянов Димитров – член на надзорния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – 7 200,00 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – 85 200.00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.3. „Дар Финанс” ЕООД - член на надзорния съвет
а. Срок на договора – по решение на ОСА договорът е прекратен с вписване
в Търговски регистър от 27.07.2017 г.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – няма.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.4. Ради Георгиев Георгиев – член на надзорния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – 54 400,00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на

„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.5. Разван Стефан Лефтер – член на надзорния съвет
а. Срок на договора - по решение на ОСА договорът е прекратен с вписване в
Търговски регистър от 27.07.2017 г.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група –.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.6. Любомир Стоев – член на надзорния съвет
а. Срок на договора – до изтичане на мандата, считано от 27.07.2017 г.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули

за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – няма.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.7. Кустаа Лаури Айма – член на надзорния съвет
а. Срок на договора – до изтичане на мандата, считано от 27.07.2017 г.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – няма.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.8. Асен Минчев Минчев – член на управителния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД - 26 400.00 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – 57 600,00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.

14.9. Кирил Иванов Бошов – Председател на управителния

съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г., изплатено от „Еврохолд България” АД - 24 000,00 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – 596 488.48 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.10. Асен Емануилов Асенов – член на управителния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД - 12 000 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – 220 401.00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.11. Димитър Кирилов Димитров – член на управителния

съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД - 12 000,00 лв.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. – няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група - 36 000,00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.

14.12. Велислав Милков Христов – член на управителния съвет
а. Срок на договора - до изтичане на мандата
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД - няма.
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група - 111 000.00 лв.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
14.13. Разван Стефан Лефтер – член на управителния съвет
а. Срок на договора – до изтичане на мандата, считано от 14.08.2017 г.
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай
на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други
плащания;
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули
за 2017 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2017 г.,
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. - няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата икономическа група – няма.
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения
с него договор - няма такива.
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова.
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”.
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива
задължения.
15. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството нямат
право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за
стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя
информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се
публикува на интернет страницата на публичното дружество.

28.03.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
____
Асен Минчев

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 Агенция по
вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър”, 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 настоящото
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 ……………………………………………………………….. на годишно/ извънредното заседание на Общото
събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на ………………… (ден, месец,
година от ……………. часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала 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 (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):
…………………………………………………………………………………………………
ІІ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или
223а от Търговския закон):
…………………………………………………………………
ІІІ. 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.

