










 
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 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 ……………………………………………………………….. на извънредното заседание на Общото събрание 
на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на 09 май 2017 г. от 11.00 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. 
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Информация съгласно чл. 224, ал. 2 от Търговския закон 
 
Асен Милков Христов  
 
Постоянен адрес: гр. София 
Асен Милков Христов притежава магистърска степен, специалност “Физика” от Софийски 
университет “Св. Климент Охридски”, специализира в Института за ядрени изследвания, гр. Дубна, 
Русия. Преминал е специализация по мениджмънт към Open University – London. Владее руски и 
английски език. 
Асен Христов е започнал кариерата си като дилър в мобилния оператор „Мобиком”. От 1997 г. до 
2000 г. е заемал длъжността Председател на Съвета на директорите и представляващ на 
“Евробанк” АД (понастоящем „Пиреос  Банк България” АД). От 1996 г. и понастоящем е 
изпълнинтелен директор на холдинговото дружество „Старком Холдинг” АД. От 2003 г. до 2007 г. е 
бил Председател на Надзорния съвет на “ЗД Евроинс” АД. От 2006 г. до 2012 г. е бил Председател 
на Съвета на директорите на „Скандинавия Моторс” ЕАД, оторизиран дилър на автомобилите с 
марка „СААБ” за България.  От 2006 г. и понастоящем е Председател на Съвета на директорите на 
инвестиционния посредник “Евро - Финанс” АД, както и Председател на Надзорния съвет на 
Еврохолд България АД. От 2007 г. и понастоящем в член на Съвета на директорите на „Евроинс 
Румъния – Асигураре Реасигураре” С.А., от 2008 г. и понастоящем е Председател на Съвета на 
директорите на „Евроинс Осигуруване” АД, Македония, от 2009 г. и понастоящем е Председател на 
Съвета на директорите на автомобилния холдинг „Авто Юнион” АД и от 2015 г. е Председател на 
Съвета на директорите на застрахователния холдинг „Евроинс Иншурънс Груп” АД 
 
Димитър Стоянов Димитров  
 
Постоянен адрес: гр. София. 
Димитър Стоянов Димитров притежава магистърска степен по Електроника и автоматика от 
Технически университет – София. От 1998 г. до 2006 г. е бил Изпълнителен директор на 
холдинговото дружество “Старком Холдинг” АД. От 2005 г. и понастоящем е прокурист на “ЗД 
Евроинс” АД, като от 1998  г. до 2005 г. е бил директор “Информационно обслужване, статистика и 
анализи” в същото дружество. Димитър Димитров ползва английски език. 
 
Ради Георгиев Георгиев  
 
Постоянен адрес: гр. София. 
Ради Георгиев Гергиев завършва семестриално през 1994 г. Софийски университет “Св. Климент 
Охридски”, специалност “Право”, а през 1995 г. –1996 г. – преминава теоретико-практически стаж 
и държавен изпит. От 1998 г.  до 2003 г. е представител на члена на управителния съвет 
„Лаудспикърс Си Ей” ЕООД при изпълнение на задълженията му в управителния съвет на 
„Застрахователно дружество Евроинс” АД. От 2003 г. и понастоящем е член на Надзорния съвет на 
„Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД. От 2005 г. до 2007 г. е член на Съвета на директорите 
на инвестиционен посредник „Сии Секюритиз” АД. През 2011 г. е член на съвета на директорите на 
инвестиционен посредник „Евро - Финанс” АД. От 2015 г. и до днес е член на надзорния съвет на 
„Еврохолд България” АД. От 2015 г. и до днес е член на Надзорния съвет на „Застрахователно 
дружество ЕИГ Ре” ЕАД. Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1996 г. до днес), съдружник в 
Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев“. Ради Георгиев владее отлично английски и 
френски език. 
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Разван Стефан Лефтер  
 
Постоянен адрес: гр. Букурещ.  
Разван Стефан Лефтер е завършил Академия за икономически науки, Букурещ, катедра „Финанси, 
застраховане, банково дело и фондови борси”, специалност „Банково дело и фондови борси” през 
2003 г., от 2008 г. е Дипломиран финансов анализатор (CFA), участвал в стаж в ИНГ Банк, Румъния. 
От 2004 г. до 2005 г. е работил като анализатор в ИНГ Банк Глобъл Ейч Кю, Нидерландия, а от 2005 
г. до 2006 г. мениджър „Връзки с международни клиенти” в ИНГ Банк, Румъния. От 2007 г. до 2011 
г. сe занимава с търговия с ценни книжа и анализи в И Еф Джи Юробанк Секюритис, Румъния, от 
2012 г. до 2013 г. е член на Надзорния съвет на Ес Ай Еф Мунтения, Румъния. От 2011 г. до 2014 г. е 
мениджър и старши търговец с капиталови инстрименти в Суис Кепитъл – Румъния – най- големия 
брокер на капиталови инструменти в Румъния. От 2014 г. до 2015 г. е член на Съвета на 
директорите на Кондмаг Брашов, Румъния, от 2016 г. до февруари 2017 г. член на Съвета на 
директорите на Кемакон Залау, Румъния. От 2014 г. и понастоящем е член на Съвета на 
директорите на Терапласт Бистриица, Румъния, а от 2015 г. е член на Надзорния съвет на 
„Еврохолд България” АД, член на Съвета на директорите на Конпет С.А., Плоещ, Румъния и от 2016 
г. и понастоящем е член на Съвета на директорите на „Мундус Сървисис” АД. От 2014 г. до 
момента е управляващ съдружник в Ар Ес Ел Кепитал Адвайзърс, Румъния, дружество, опериращо 
в сферата на финансовия и оперативен анализ на компании. Разван Лефтер владее отлично 
английски и ползва френски, немски и нидерландски. 
 
 
Дар Финанс ЕООД 
 
Седалище и адрес на управление: гр. София. 
 Дар Финанс ЕООД има опит в управлението на финансови и други бизнес-проекти. Регистрираният 
предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в 
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, търговско представителство, посредничество и 
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, 
рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други 
дейности незабранени със закон. 
 
Любомир Стоев 
 
Постоянен адрес: гр. София. 
Любомир Стоев е завършил Минно – геоложки университет „Свети Иван Рилски”, специалност 
„Инженер”. Завършил е специалност Бизнес администрация  в Университет по икономика и бизнес 
администрация, Виена и през 2005 г. е придобил магистърска степен по социология и икономика. 
От 2005 г. до 2007 г. е Изпълнителен директор във ВитошаУнтернеменсбетайлигунг АГ (член на 
Уника Груп). От ноември 2006 г. и понастоящем е изпълнителен директор и партньор в АФГ Инвест 
ГмбХ, Австрия, дружество опериращо в областта на инвестиционната дейност. От 2010 г. и 
понастоящем е член на Съвета на директорите на „Експат Капитал” АД. Владее английски, немски 
и руски език. 


























