
ПОКАНА 
 

 Надзорният съвет на „Еврохолд България“ АД, град София на основание чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква 

редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2007 г. от 14 часа в град София, ул. „Гурко“ ?1, „Гранд 

хотел София“, зала София при следния дневен ред: 

 1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния 

финансов отчет за 2006 г. - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение 

доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 

2006 г.; 

 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2006 г. – проект на решение: общото събрание на 

акционерите приема годишния финансов отчет за 2006 г.;  

 3. Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г. – проект 

на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на управителния съвет за 

дейността на дружеството през 2006 г.;  

 4. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от 

дейността на дружеството през 2006 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява 

предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 

2006 г., а именно: чистата печалба от дейността на дружеството през 2006 г. да бъде отнесена за 

попълване на Фонд “Резервен”; 

 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г. - проект на решение: общото събрание на 

акционерите избира „БДО АКЕРО“ ООД, с БУЛСТАТ 831255576, рег. по ф.д. 7838/1998 г. на Софийски 

градски съд, партиден ? 47445 рег. 1, том 517, стр. 158, със седалище и адрес на управление, град София, 

ул. Хр. Белчев ?18, за експерт-счетоводител с право да провери годишното счетоводно приключване на 

дружеството за 2007 г.; 

 6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на преобразувалото се 

дружество „Старком холдинг“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване на преобразуването и 

възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД. – проект на решение: общото 

събрание на акционерите освобождава от отговорност  членовете на съвета на директорите на 

преобразувалото се дружество „Старком холдинг“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване 

на преобразуването и възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД; 

 7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на преобразувалото се 

дружество „Еврохолд“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване на преобразуването и 

възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД. – проект на решение: общото 

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на 

преобразувалото се дружество „Еврохолд“ АД, за дейността им през 2006 г. до деня на вписване на 

преобразуването и възникване на новоучреденото дружество „Еврохолд България“ АД; 

 8. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния 

съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2006 г. – проект на решение: общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния 

съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2006 г.; 

 9. Изменение на устава на дружеството. - проект на решение: общото събрание на акционерите 

приема решение за изменение на устава на дружеството, в съответствие с  предложението на надзорния 

съвет. 

 Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.00 часа  на 29.06.2007 г. и ще се 

извършва в град София, ул. „Гурко“ ?1, „Гранд хотел София“, зала София. До участие в общото събрание 

ще бъдат допускани лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди 

датата на общото събрание.  За участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за 

самоличност, а пълномощниците - и с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо 

събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл.  116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за 

минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на 

дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Писмените материали по дневния ред 

на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, град София, район 

„Изгрев“, бул. „Г.М.Димитров“ ?16, при директора за връзка с инвеститорите.  При липса на кворум на 

основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2007 г. от 

14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание 

ще започне от 13.00 часа на 16.07.2007 г. и ще се извършва в  град София, ул. „Гурко“ ?1, „Гранд хотел 

София“, зала София. 

  


