
П Р О Т О К О Л  
 

от заседание на редовно общо събрание на акционерите на 
 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
 
 
 На 30 юни 2017 г. в град София, бул. “Христофор Колумб“ № 43 от 11:00 часа, при 
спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе извънредно 
общо събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД. 

 
На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в 

съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите 
акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява 
неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на 
акционерите в дружеството постъпиха 6 (шест) пълномощни за представляване на акционери 
на общото събрание.  

 
 На заседанието присъстваше г-н Асен Минчев, Изпълнителен директор и г-н Иван 
Христов, главен счетоводител.  
 

Заседанието бе открито от изпълнителния директор - г-н  Асен Минчев. Той поздрави 
присъстващите и предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в 
състав: Ива Венцеславова Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ и Андрей Илиев Шотов, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 
По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното 
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
 Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав  
 Ива Венцеславова Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ – Председател 
 Андрей Илиев Шотов, ЕГН ХХХХХХХХХХ – Член. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 
Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от представения 
капитал 

100 % -------------------------- --------------------------- 
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Общ брой представени акции 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
 Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 
 Г-жа Ива Наумова, от името на Комисията по кворума и представения капитал, 
докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. 
След изслушването й по предложение на г-н Асен Минчев акционерите приеха следното  
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
 Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че към 
момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили 6 (шест) пълномощни за 
представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на 
заседанието, а именно 11:00 часа, на 30.06.2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането 
му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били 
регистрирани 9 (девет) лица‚ представляващи 122 312 885 (сто двадесет и два милиона 
триста и дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя обикновени, поименни, 
безналични акции, съставляващи приблизително 75,81 % (седемдесет и пет цяло и осемдесет 
и една стотни процента) от капитала на „Еврохолд България“ АД. Предвид гореизложеното, 
не съществуват законови пречки извънредното общо събрание на акционерите на „Еврохолд 
България” АД да бъде проведено на 30.06.2017 г. от 11:00 часа. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от представения 
капитал 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой представени акции 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 
След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание г-н Асен 

Минчев предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на 
акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на 
общото събрание бе предложена Цветелина Христова Станчева Москова, ЕГН ХХХХХХХХХХ, за 
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секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН 
ХХХХХХХХХХ, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Ива Венцеславова 
Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ и Андрей Илиев Шотов, ЕГН ХХХХХХХХХХ.  
 
 Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД констатира, че други 
предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на 
общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което 
единодушно взе следното 
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова 
Станчева Москова, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 
 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Радослава Николова 
Пенева, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 
 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Ива 
Венцеславова Наумова, ЕГН ХХХХХХХХХХ и Андрей Илиев Шотов, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от представения 
капитал 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой представени акции 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

След приемане на горепосоченото решение, председателят на общото събрание 
информира присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ общото събрание 
не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно 
разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са 
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 
Предвид обстоятелството, че на днешното заседание не присъстват всички акционери, 
последното ще се проведе съгласно предварително обявения в поканата до акционерите 
дневен ред, а именно: 

apis://NORM|4076|8|223|/
apis://NORM|4076|8|223а|/
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1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (проекторешение 
– Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 
2016 г.); 

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 
извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на 
специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2016 г.); 

3. Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 
г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния 
съвет за дейността на дружеството през 2016 г.); 

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. – 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов 
отчет на дружеството за 2016 г.); 

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 
извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на 
специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания 
финансов отчет на дружеството за 2016 г.); 

6. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността 
на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството 
през 2016 г.); 

7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на 
печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Нетната печалба от 
дейността на дружеството през 2016 г. е в размер на 2 308 685,37 (два милиона триста и 
осем хиляди шестстотин осемдесет и пет и 0,37) лева. Приблизително 69,9 % (шестдесет 
и девет цяло и девет десети процента) от нетната печалба в размер на 1 613 450,00 (един 
милион шестстотин и тринадесет хиляди четиристотин и петдесет) лева се 
разпределят като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една 
акция е в размер на 0,01 лева за акция. Дивидентните плащания ще се извършат в срок от 3 
(три) месеца след датата на одобрение от Общото събрание на акционерите на 
решението за разпределение на дивидент, освен ако акционерите гласуват друг срок за 
плащане. Останалата част от нетната печалба в размер на 695 235,37 (шестстотин 
деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и пет и 0,37) лева да бъдат отнесени към 
неразпределени печалби от минали години.); 

8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско 
предприятие на дружеството за 2017 г. “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342.); 

9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на 
управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2016 г. – 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ 
АД за дейността им през 2016 г.); 

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на 
директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.); 

11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – 
Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството 
за 2016 г.); 

12. Избор на нов одитен комитет на дружеството. (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) 
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години в състав Димитър Стоянов Димитров, ЕГН ХХХХХХХХХХ, Иван Георгиев Мънков, ЕГН 
ХХХХХХХХХХ, Росица Михайлова Пенчева, ЕГН ХХХХХХХХХХ.) 

13. Приемане на статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 
от Закона за независимия финансов одит. (проекторешение – Общото събрание на 
акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, 
ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.); 

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. 
съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към 
възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за 
прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от 
Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията); 

15. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които 
управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност 
над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно 
мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. Предмет на 
сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 3 към Договор от 30.06.2010 г. 
за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. и Анекс 
№ 2 от 20.10.2015 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно 
от „АВТО ЮНИОН” АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН 
БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/ 30.06.2010 г. и 
всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, 
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” АД, при нов максимален размер на кредита 
между 2 000 000 евро и 2 500 000 евро и комисионна в размер на 0.4 % на тримесечие върху 
размера на всички издадени банкови гаранции и всички други условия, съгласно цитирания 
Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на 
първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху 
притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с 
номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за 
залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател) и „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД (банка кредитор). (проекторешение - Общото събрание на 
акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които 
управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща 
стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, 
съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. 
Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 3 към Договор 
от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 
08.10.2012 г. и Анекс № 2 от 20.10.2015 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” 
АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно 
от „АВТО ЮНИОН” АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН 
БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и 
всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, 
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” АД, при нов максимален размер на кредита 
между 2 000 000 евро и 2 500 000 евро и комисионна в размер на 0.4 % на тримесечие върху 
размера на всички издадени банкови гаранции и всички други условия, съгласно цитирания 
Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия предмет на 
първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху 
притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с 
номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора 
за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател) и „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД (банка кредитор)); 
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16. Промени в Надзорния съвет на „Еврохолд България” АД. (проекторешение - 

Общото събрание на акционерите освобождава члена на Надзорния съвет Разван Стефан 
Лефтер и на негово място избира Кустаа Лаури Айма.) 
 

 
По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за 

решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за 
решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при 
което Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1  

 
 Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството 
за 2016 г. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието прочете предложението за 

решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за 
решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при 
което Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  2  

 
 Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско 
предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 
2016 г. 
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Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
 

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за 

решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за 
решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при 
което Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  3  

 
 Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за 
дейността на дружеството през 2016 г. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 
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ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 4 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  4  
 
 Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран отчет на 
дружеството за 2016 г.. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
 

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 



Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на  
„Еврохолд България” АД, проведено на 30.06.2017 година 

 

 

9 
 

 
По т. 5 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  5  

 
 Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско 
предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството 
за 2016 г.. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 6 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  6  

 
 Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на 
Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. 
 

Резултатите от гласуването са: 
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Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 7 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси, изказвания и други предложения 
за решение нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание подложи на гласуване 
единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото 
събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе 
единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  7  

 
 Нетната печалба от дейността на дружеството през 2016 г. е в размер на 2 308 685,37 
(два милиона триста и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет и 0,37) лева. Приблизително 
69,9 % (шестдесет и девет цяло и девет десети процента) от нетната печалба в размер на 
1 613 450,00 (един милион шестстотин и тринадесет хиляди четиристотин и петдесет) лева се 
разпределят като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една 
акция е в размер на 0,01 лева за акция. Дивидентните плащания ще се извършат в срок от 3 
(три) месеца след датата на одобрение от Общото събрание на акционерите на решението за 
разпределение на дивидент. Останалата част от нетната печалба в размер на 695 235,37 
(шестстотин деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и пет и 0,37) лева да бъдат отнесени 
към неразпределени печалби от минали години. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 
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АД във връзка с репо-сделка с акции 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 8 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  8  

  
Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на 

дружеството за 2017 г. “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342. 
 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 
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Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 9 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  9  

 
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността 
им през 2016 г. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 10 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 0  
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Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка 
с инвеститорите за 2016 г. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 11 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 1  

 
Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството 

за 2016 г. 
 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 14 340 000 -------------------------- --------------------------- 
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нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 12 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 2  

 
Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок 

от 3 (три) години в състав Димитър Стоянов Димитров, ЕГН ХХХХХХХХХХ, Иван Георгиев 
Мънков, ЕГН ХХХХХХХХХХ, Росица Михайлова Пенчева, ЕГН ХХХХХХХХХХ. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
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По т. 13 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 3  

 
Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството 

по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. 
 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 14 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, 
председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на 
решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър, при което Общото събрание на акционерите взе единодушно следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 4  

 
Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за 

възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за 
изискванията към възнагражденията. 

 
Резултатите от гласуването са: 
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Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД 61 120 804 -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

2 461 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 108 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

14 340 000 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

270 000 -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 122 312 885 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 15 от дневния ред, председателят на заседанието прочете предложението за 

решение по тази точка от дневния ред. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по 
смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от 
дневния ред на основание чл. 114a, ал. 4 от ЗППЦК. Не постъпиха въпроси или други 
предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение 
на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие от имащите право 
на глас взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №  1 5  

 

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния 
съвет и лицата, които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат 
сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква 
„б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното 
дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 3 
към Договор от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с 
Анекс № 1 от 08.10.2012 г. и Анекс № 2 от 20.10.2015 г. към него, подписани между 
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на 
всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от дъщерно дружество на 
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „АВТО ЮНИОН” АД, действащо като съдлъжник, и от 
кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 
000CL-L-000048/30.06.2010 г. и всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” АД, при нов 
максимален размер на кредита между 2 000 000 евро и 2 500 000 евро и комисионна в 
размер на 0.4 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции и 
всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при 
запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни 
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книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 14 099 999 броя 
безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 
831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД (банка кредитор). 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД ------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181   

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 30 013 081 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 

 
По т. 16 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите с 

проекта за решение по тази точка от дневния ред. Постъпи предложение за допълнително 
проекторешение  по тази точка от дневния ред:  

 
„Общото събрание на акционерите освобождава члена на Надзорния съвет „Дар 

Финанс” ЕООД и на негово място избира Любомир Стоев.” 
 
Пред ръководствто на заседанието бяха депозирани свидетелство за съдимост, 

биография и декларация по чл. 116а от ЗППЦК за г-н Любомир Стоев. Председателят на 
заседанието констатира, че документите са във форма и съдържание, съответни на 
изискванията на закона и устава на дружеството. 

Въпроси и изказвания нямаше. Поради това, председателят на Общото събрание 
разясни, че доколкото г-н Кустаа Лаури Айма е независим член на Надзорния съвет следва да 
се приложи разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, след което подложи на гласуване 
проекта на решение, включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския 
регистър. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 
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„Старком Холдинг” АД ------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 30 013 081 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
 
Председателят на Общото събрание разясни, че доколкото г-н Любомир Стоев също е 

независим член на Надзорния съвет следва да се приложи разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от 
ЗППЦК, след което подложи на гласуване проекта на решение, предожен на днешното 
заседание. 

 
Резултатите от гласуването са: 
 

Акционер Гласувал 
„За” 

Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД ------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евро - Финанс” АД-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще-гласува съгласно 
нареждания на „Старком Холдинг” 
АД във връзка с репо-сделка с акции 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 

ДПФ Бъдеще 116 000 -------------------------- --------------------------- 

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 

ППФ Бъдеще 624 342 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II 22 309 181 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

100 % -------------------------- --------------------------- 

Общ брой акции с право на глас 30 013 081 -------------------------- --------------------------- 

 
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. 
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Предвид резултатите от гласуването общото събрание на акционерите с единодушие 

от имащите право на глас взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  1 6  
 
Общото събрание на акционерите освобождава члена на Надзорния съвет Разван 

Стефан Лефтер и на негово място избира Кустаа Лаури Айма. 
Общото събрание на акционерите освобождава члена на Надзорния съвет „Дар 

Финанс” ЕООД и на негово място избира Любомир Стоев. 
_______________________________________________________________________________ 
 

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на 
акционерите бе закрито в 12:05 часа. 

 
 Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото 
събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете. 
 

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от 
председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия 
протокол. 
 

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО: 
 
Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите 
 

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА    _______________________ 
 
Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите 
 
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА     _______________________ 
 
Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите 
 
ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА     _______________________ 
 
 
 
АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ      ________________________ 
 




