
ПРОТОКОЛ

отизвънредно Общосъбраниенаакционерите

на„ЕЛАНААгрокредит“АД,гр.София

Днес,14.01.2014 година, от12:00часа,вградСофия,наадрес:ул.“Лъчезар
Станчев”№5,СофармаБизнесТауърс,КулаБ,ет.12,сепроведеизвънредно
Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, град София
(”Дружеството”), на което присъстваха лично или чрез представител,
акционери, представляващи общо 4 276 896 (четири милиона двеста
седемдесетишест хилядиосемстотиндеветдесетишест) брояобикновени
безналичниакциисправонагласоткапиталанаДружеството.

Представеният на събранието капитал е 83.61% (осемдесет и три цяло и
0,61) процента от капитала на Дружеството, поради което е налице
необходимияткворумзазаконнопровежданенасъбраниетоизаприемане
нарешенияотОбщотосъбраниенаакционеритенаДружеството.

Насъбраниетосапредставеничрезпълномощнициобщо3 750 896акциис
право на глас, представляващи 73.33% от капитала, респ. 87.70% от
представенитенасъбраниетоакции.

Насъбраниетоприсъстваха иследнителица,коитонесаакционери:

1. г-жа Гергана Венчова Костадинова – предложена за член на Съвета на
директоритена„ЕЛАНААгрокредит“АД

2. г-нГеоргиСтояновГеоргиев– Управителна„Агромениджмънт“ООД.

3. Г-жа Анна Николаева Костуркова – Гл. Счетоводител на „Агромениджмънт“
ООД

4. Г-н Калоян Иванов Калчев – Експерт Кредитиране на земя в
„Агромениджмънт“ООД

5. Г-жа Пламена Михайлова Генчева – Директор за връзки с инвеститорите в
„ЕЛАНААгрокредит“

Общотосъбраниенаакционеритеединодушно избра:

заПредседателнасъбранието– г-нКаменКолчев;

заСекретар насъбранието– г-нГеоргиМалинов;

за Преброители на гласовете - Г-жа Анна Костуркова, Г-н Калоян Калчев и Г-жа
ПламенаГенчева;



Наоснованиечл.223,ал.1иал.3,изречениевтороотТърговскиязаконвъввръзкас
чл.20,ал.3отУставанаДружеството,Общотосъбраниенаакционеритеесвикано
чрезпоканаобявенавтърговскиярегистър,приследниядневенред:

1.ПроменивСъветанадиректоритенаДружеството.

Проектзарешение: ОбщотосъбраниенаакционеритеосвобождаваКаменМаринов
КолчевиВаняГеоргиеваВасилевакаточленовенасъветанадиректорите.Общото
събрание на акционерите избира Гергана Венчова Костадинова и Владислав Русев
Русев за членове на съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на
настоящиясъвет;

2. Избор на одитен комитет и на председател на одитния комитет на
Дружеството.

Проектзарешение:„Общотосъбраниенаакционеритеприемарешениефункциите
наодитенкомитетнаДружествотодабъдатизпълняваниотСъветанадиректорите.
ОбщотосъбраниенаакционеритеизбираПетърСтояновБожковзаПредседателна
одитниякомитет;  

3.ПриеманенаизменениянаУставанаДружеството.

Проект за решение: „1. Общото събрание на акционерите приема следните
изменениявУставанаДружеството:

1.вчл.35сесъздавановаал.7,кактоследва:„(7)Независимоотразпоредбитена
ал. 5 и ал. 6 Съветът на директорите се задължава да поддържа съотношение на
регистрираниякапиталкъмдълговофинансираневразмернепо-голямот1:2“;

2.§2отзаключителнитеразпоредбисеизменя,какоследва:„ТозиУставеприетс
решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД,
проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год. и с решение на
общотосъбраниенаакционерите,проведенона14.01.2014год.“;  

4.ПриеманенаМотивирандокладнаСъветанадиректоритепочл.114а,ал.
1отЗППЦКотносноцелесъобразносттаиусловиятанапредлаганатасделка
почл.114отЗППЦК.



Проектзарешение: „Общотосъбраниенаакционеритеприемамотивираниядоклад
наСъветанадиректоритепочл.114а,ал.1отЗППЦКотносноцелесъобразносттаи
условиятанапредлаганатасделкапочл.114отЗППЦК.;

5. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния
директор да сключат следната сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а именно:
ДопълнителноспоразумениекъмДоговормежду„ЕЛАНААгрокредит“АДи
„Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за предоставяне
науслугиприосъществяваненадейносттана„ЕЛАНААГРОКРЕДИТ“АДпо
предоставяненафинансовлизингназемеделсказемя.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява членовете на
Съветанадиректоритеиизпълнителниядиректордасключатследнатасделкапочл.
114 от ЗППЦК, а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА
АГРОКРЕДИТ“ АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за
предоставяненауслугиприосъществяваненадейносттана„ЕЛАНААГРОКРЕДИТ“АД
попредоставяненафинансовлизингназемеделсказемя.“

Пот.1отдневнияред: ПроменивСъветанадиректоритенаДружеството.

Г-нКамен Колчев - Председател на Общото събрание на акционерите подложи на
гласуване т. 1 от Дневния ред, а именно: Промени в Съвета на директорите на
Дружеството.

Първобешегласуваноосвобождаванетонаг-нКолчевотСъветанадиректоритена
ЕЛАНААгрокредитАД,коетобешеприетоприследноторазпределениенагласовете:

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 237 096 (четири милиона двеста тридесет и седем хиляди и
деветдесет ишест) броя акции или 99,07%от представения на събрания
капитал;

„против”– няма

„въздържали се“ – 39 800 (тридесет и девет хиляди и осемстотин броя)
акции,представляващо0,93%отпредставениякапитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
СЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:



 Освобождава Камен Маринов Колчев като член на Съвета на
директоритена„ЕЛАНААгрокредит“АД.

ПоследвагласуванезаосвобождаванетонаВаняВасилеваотсъставанаСъветана
директоритена„ЕЛАНААгрокредит“,коетобешеприетопри същоторазпределение
нагласовете,представенинаОбщотосъбрание:

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 237 096 (четири милиона двеста тридесет и седем хиляди и
деветдесет ишест) броя акции или 99,07%от представения на събрания
капитал;

„против”– няма

„въздържали се“ – 39 800 (тридесет и девет хиляди и осемстотин броя)
акции,представляващо0,93%отпредставениякапитал.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие
СЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 Освобождава Ваня Георгиева Василева като член на Съвета на
директоритена„ЕЛАНААгрокредит“АД.

СледвзиманетонаРешениезаосвобождаваненагорепосоченитечленовенаСъвета
надиректоритена„ЕЛАНААгрокредит“ АД,Председателятпредстави предложението
на Съвета на директорите за избор на нови членове на съвета, а именно: г-жа
Гергана Костадинова и г-н Владислав Русев, за които предварително беше
представеназаконовоизискуематаинформацияпочл.224,ал.2отТЗидекларации
почл.237,ал.3ичл.234,ал.2отТЗ.

Същите(г-жаКостадиноваиг-нРусев)потвърдихаистинносттанадеклариранитеот
тяхобстоятелства,следкоетосепреминакъмгласуване.

Председателят подложи на гласуване предложението за избор на г-жа Гергана
Венчова Костадинова за избор на член на Съвета на директорите с мандат до
изтичаненамандатананастоящиясъвет.



Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 237 096 (четири милиона двеста тридесет и седем хиляди и
деветдесет ишест) броя акции или 99,07%от представения на събрания
капитал;

„против”– няма

„въздържали се“ – 39 800 (тридесет и девет хиляди и осемстотин броя)
акции,представляващо0,93%отпредставениякапитал.

Врезултатнапроведенотогласуване,Общотосъбраниенаакционеритеприе

СЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 Избира Гергана Венчова Костадинова за член на Съвета на
директоритесмандатдоизтичанемандатананастоящиясъвет.

Председателят подложи на гласуване предложението за избор на г-н Владислав
Русев Русев за избор на член на Съвета на директорите с мандат до изтичане на
мандатананастоящиясъвет.

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 237 096 (четири милиона двеста тридесет и седем хиляди и
деветдесет ишест) броя акции или 99,07%от представения на събрания
капитал;

„против”– няма

„въздържали се“ – 39 800 (тридесет и девет хиляди и осемстотин броя)
акции,представляващо0,93%отпредставениякапитал.

Врезултатнапроведенотогласуване,Общотосъбраниенаакционеритеприе

СЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:



 Избира Владислав Русев Русев за член на Съвета на директорите с
мандатдоизтичанемандатананастоящиясъвет.

Пот.2отдневнияред: Изборнаодитенкомитетинапредседателнаодитния
комитетнаДружеството

Председателят на Общото събрание предложи на присъстващите функциите на
ОдитенкомитетдабъдатизпълняваниотСъветанадиректорите. Другипредложения
небяханаправени.

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и
осемстотиндеветдесетишест)брояакции;

„против”– няма

„въздържалисе“– няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
прие ЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 ФункциитенаодитенкомитетнаДружествотодабъдатизпълнявани
отСъветанадиректорите.

ПредседателятнаОбщотосъбраниепредложинаприсъстващитезаПредседателна
Одитния комитет да бъде избран адв. Петър Стоянов Божков – член на Съвета на
директоритена„ЕЛАНААгрокредит“АД.

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и
осемстотиндеветдесетишест)брояакции;

„против”– няма

„въздържалисе“– няма



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
прие ЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 ИзбиразаПредседателнаОдитния комитетнаДружеството адв.Петър
СтояновБожков.

Пот.3отдневнияред: ПриеманенаизменениянаУставанаДружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на
директоритеидадедуматазапредложнияиизказваниянаакционерите.Следкато
такива не бяха направени от другите акционери, г-н Колчев в качеството си на
акционер предложи текста на новата ал.7 на чл.35 от Устава да се прецизира по
посочения по-долу начин, доколкото предложената от Съвета на директорите
формулировкапозволявадвусмисленотълкуване,аименно:

„(7)Независимоотразпоредбитенаал.5иал.6дълговотофинансираневъввсеки
един момент не може да надхвърля два пъти стойността на капитала, вписан в
търговскиярегистър.

2.§2отзаключителнитеразпоредбисеизменя,какоследва:„ТозиУставеприетс
решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД,
проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год. и с решение на
общотосъбраниенаакционерите,проведенона14.01.2014год.“

Тъй като не постъпиха други предложения и коментари, то Председателят на
събраниетоподложинагласуванепроектанаСъветанадиректоритезарешение,а
именно:

„1. Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на
Дружеството:

1.вчл.35сесъздавановаал.7,кактоследва:„(7)Независимоотразпоредбитена
ал. 5 и ал. 6 Съветът на директорите се задължава да поддържа съотношение на
регистрираниякапиталкъмдълговофинансираневразмернепо-голямот1:2“;

2.§2отзаключителнитеразпоредбисеизменя,какоследва:„ТозиУставеприетс
решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД,
проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год. и с решение на
общотосъбраниенаакционерите,проведенона14.01.2014год.“



Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“– няма

„против”– 4 276896 (четиримилиона двеста седемдесетишест хилядии
осемстотиндеветдесетишест)брояакции;

„въздържалисе“– няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
приеЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 Отхвърля предложението на Съвета на директорите за изменение в
уставанаДружеството

На гласуване беше подложено и направеното от г-н Колчев предложение за
изменениенаУстава,кактоследва:

„(7)Независимоотразпоредбитенаал.5иал.6дълговотофинансираневъввсеки
един момент не може да надхвърля два пъти стойността на капитала, вписан в
търговскиярегистър.

2.§2отзаключителнитеразпоредбисеизменя,какоследва:„ТозиУставеприетс
решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ ” АД,
проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 12.02.2013 год., с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2013 год. с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на 30.04.2013 год. и с решение на
общотосъбраниенаакционерите,проведенона14.01.2014год.“

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и
осемстотиндеветдесетишест)брояакции;

„против”– няма

„въздържалисе“– няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
прие ЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 ПриемаследнитеизменениевУставанаДружеството:



1. В чл.35 се създава нова ал.7, както следва: „(7) Независимо от
разпоредбите на ал. 5 и ал. 6 дълговото финансиране във всеки един
момент не може да надхвърля два пъти стойността на капитала, вписан в
търговскиярегистър.“

2.§2отзаключителнитеразпоредбисеизменя,какоследва:„ТозиУставе
приет с решение на общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА
АГРОКРЕДИТ ” АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и
допълнен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на
12.02.2013год.,срешениенаобщотосъбраниенаакционерите,проведено
на 22.03.2013 год. с решение на общото събрание на акционерите,
проведено на 30.04.2013 год. и с решение на общото събрание на
акционерите,проведенона14.01.2014год.“

По т.4 от дневния ред: Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на
директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и
условиятанапредлаганатасделкапочл.114отЗППЦК.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с
представения Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно
целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 от ЗППЦК, а
именно:Допълнителноспоразумениес„Агромениджмънт“ООД,предметнаотделно
гласуване по т. 5 от дневния ред. Предложения и възражения по него не бяха
направени.ПредседателятподложинагласуванеДоклада.

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и
осемстотиндеветдесетишест)броя акции;

„против”– няма

„въздържалисе“– няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
прие ЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 ПриеманаМотивирандокладнаСъветанадиректоритепочл. 114а,
ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на
предлаганатасделкапочл.114отЗППЦК.



Пот.5отдневнияред: ОвластяваненачленоветенаСъветанадиректорите
иизпълнителниядиректордасключатследнатасделкапочл.114отЗППЦК,
а именно: Допълнително споразумение към Договор между „ЕЛАНА
Агрокредит“АДи„Агромениджмънт“ООД,ЕИК202456719,от22.03.2013г.
за предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА
АГРОКРЕДИТ“АДпопредоставяненафинансовлизингназемеделсказемя. 

Председателят на събранието запозна акционерите с подготвеното Допълнително
споразумениекъмДоговормежду„ЕЛАНААгрокредит“АДи„Агромениджмънт“ООД,
ЕИК202456719,от22.03.2013г. запредоставяненауслугиприосъществяванена
дейността на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД по предоставяне на финансов лизинг на
земеделсказемя.

След поставен въпрос от страна на представител на акционер на Дружеството
относно начина на формиране на възнаграждението на „Агромениджмънт“ ООД за
предоставяните услуги, предвидени в Договора, г-н Колчев представи подробен
анализнамеханизманаформираненасъщото.

Други и запитвани и/или предложения по тази точка от дневния ред не бяха
направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване
овластяването на Съвета на директорите за сключване на сделката по чл. 114 от
ЗППЦК,съгласно т.5отдневнияред.

Гласували:

Общо: 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди
осемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 100 % от
представениянасъбраниетокапитали83.61%(осемдесетитрипроцентаи
61)отобщиякапиталнаДружеството.

„за“ – 4 276 896 (четири милиона двеста седемдесет и шест хиляди и
осемстотиндеветдесетишест)брояакции;

„против”– няма

„въздържалисе“– няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите
прие ЕДИНОДУШНОСЛЕДНОТОРЕШЕНИЕ:

 Овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния
директордасключатследнатасделкапочл.114отЗППЦК,аименно:
ДопълнителноспоразумениекъмДоговормежду„ЕЛАНААгрокредит“



АД и „Агромениджмънт“ ООД, ЕИК 202456719, от 22.03.2013 г. за
предоставяне на услуги при осъществяване на дейността на „ЕЛАНА
АГРОКРЕДИТ“АДпопредоставяненафинансовлизингназемеделска
земя.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Камен
КолчевзакриОбщотосъбраниенаакционерите.

Председател:
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Секретар:

.....................................

КаменКолчев ГеоргиМалинов

Преброители:
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АннаКостуркова
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