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Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК 

 

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ  

за представляване на акционер в извънредното Общо събрание на акционерите 
на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ 

 

В случай на акционер юридическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за самоличност № 
......................., издаден на .................... г. от ...................., с постоянен адрес: гр. 
..............., ул. ......... № ...., ет. ........., ап. ........., в качеството си на представляващ 
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул………………. №., 
ет. …., ЕИК: …………….., което е акционер във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващо ....................... /......................./ броя поименни, 
безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 
116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

или 

В случай на акционер физическо лице 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за самоличност № 
......................., издаден на .................... г. от ...................., с постоянен адрес: гр. 
..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер във “ФОНД ЗА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващ ....................... 
/......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на 
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание 
чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни 
книжа, 

 

                УПЪЛНОМОЩАВАМ 

В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………, ЕГН: ………………………, с л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на 
.......................г., с постоянен адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, 
ап…………, 

Или 

В случай на пълномощник  юридическо лице 
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……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., 
ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН: ....................., с 
документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от 
...................., с постоянен адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в 
качеството му на .....................................  

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на 
извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 
10 януари 2023 г. от 10:00 ч. местно време (EET), или 08:00 часа UTC (координирано 
универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, 
сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум 
на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 25 януари 2023 г. от 10:00 ч. 
местно време (EET), или 08:00 часа UTC (координирано универсално време), на 
същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от 
капитала на  “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от 
дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС 
избира нов Одитен комитет в състав: Ирена Йорданова Даскалова, Мария 
Славянова Накова и  Мария Василева Георгиева за тригодишен мандат.  

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на 
преценка дали и по какъв начин да гласува; 

2. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; проект за 
решение - ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Ирена 
Йорданова Даскалова;  

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на 
преценка дали и по какъв начин да гласува; 

3. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи 
възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за 
решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи 
възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; 

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на 
преценка дали и по какъв начин да гласува; 

Пълномощникът  е длъжен  да гласува по горепосочения начин. В случаите 
на  инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали 
и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът  има право да прави 
допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. 
Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния 
ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 
223 и чл. 223а от ТЗ.  В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма 



 
 

 

 3А Nikolai Haitov str., blok 8, fl. 1, 1113 Sofia, Bulgaria, Tel:+359 (2) 937 98 61; Fax: +359 (2) 937 98 77  3 

право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 
223а от ТЗ  пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да 
гласува и по какъв начин, както и да прави/да не 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.                                               

 
      УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

 

 



AEK/1APA�"1R 

no Y/1. 107, an. s. DbB Bpb3Ka Can. 4 OT 3aKOHa 3a He3aBHCHMHA d>HHaHCOB OAHT 

AonynoAnHcaHara MapHA BacHneea reoprneea, ErH .......................... a Ka4eCTeoro c11 

m1U,e, Koero e H0MHHHpaHo 3a 4/leH Ha 0AHTHHA K0MHrer Ha "<l>OHA 3A HEABH>KHMH 

"1MOT"1 6b/lrAPHR" AACH�, EHK: 131350366, 

A E K /1 A P 1.1 P A M, 

1. He CbM H3nb/1HHTe/leH 4/leH Ha opraH Ha ynpae11eH11e H/111 K0HTP0/1 11/111 CllY>Kl1Te/1 

Ha "<l>OHA 3A HEABH»<HMH HMOTl,1 6bnrAPl,1�" AACHL.l,; 

2. He CbM 111-1u,e, Koero e B rpa�HH TbproecKH orHoweH11A c "<l>OHA 3A HEABH>f<"1M"1

v1MOH1 6bnrAP"1fl'' AA0'1Ll,; 

3. He CbM 4/leH Ha opraH Ha ynpae11eH11e 11/111 K0HTp0ll, npoKypHCT H/lH C/ly>KHTe/1 Ha

1n14e nor. 2; 

4. He CbM CBbp3aH0 1111u,e C APYr 4/leH Ha opraH Ha ynpae11eH11e 11/111 K0HTpon H/111 C

4/leH Ha 0AHTHHA KoM11rer Ha "<t>OHA 3A HEABVl>f<"1MVI "1MOT"1 6b/1rAP"1R" AAC"1Ll,. 
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