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Образец 

 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

или 

 

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ/а 

документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с 

адрес: ........................., в качеството си на представляващ на ……………………, със 

седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК 

…………….. - акционер на……………………., притежаващ ....................... /......................./ 

броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, гр. София, 

ЕИК 175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за 

публично предлагане на ценни книжа 

(попълва се от акционер – юридическо лице) 

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / E: 

 

 

……………………., ЕГН……………., л.к. № ………………, издадена от …………. на  

………….г., с адрес: ……………………….. 

(попълва се за пълномощник – физическо лице) 

или  
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, 

ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от 

…………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № 

......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: ...................., в 

качеството му на .....................................  

(попълва се за пълномощник – юридическо лице) 

да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на 
редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, 
град София, което ще се проведе на 16.02.2016 г., от 10:00 часа, на адрес: град София 
1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, и да гласува 
с притежаваните от  ……………., общо ....…….. броя акции от капитала на „ЕЛАНА 
АГРОКРЕДИТ” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а 
именно: 

Долуподписаният/ата, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ/а 

документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с 

адрес: ............................ акционер, притежаващ/а ....................... /......................./ броя 

акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД, гр. София, ЕИК 

175308436, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за 

публично предлагане на ценни книжа 

(попълва се от акционер – физическо лице) 
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1. Промени в Съвета на директорите на Дружеството.  
Проект за решение:  

„Общото събрание на акционерите освобождава Владислав Русев Русев като член 
на Съвета на директорите.  
Общото събрание на акционерите избира Владимир Борисов Велев за член на 
Съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на настоящия Съвет“. 
 

 

 за 

 против 

 по своя преценка 

 въздържал се 

(нужното се маркира) 

 

 

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред 
при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. 
В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма 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. 

 

Това пълномощно е валидно и в случай, че при липса на кворум и на основание чл. 
227 ТЗ общото събрание бъде проведено на 01.03.2016 г., съгласно обявената покана 
за свикване на общото събрание. 
 

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него 

 

 

 

 

Дата:  
       

                                          УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: 






