
 

 

П Р О Т О К О Л  
 

от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на 
 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
 
 
 На 19 септември 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 изпълителния директор - г-н Асен Минчев 
Минчев.  
 

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 Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и Венелин Иванов Милев, ЕГН 
XXXXXXXXXX. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие 
следното 
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
 Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав  
 Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX – Председател 
 Венелин Иванов Милев, ЕГН XXXXXXXXXX – Член. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 
Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД* 60 720 926 -------------------------- --------------------------- 

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

3 696 000 -------------------------- --------------------------- 

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

7 396 300 -------------------------- --------------------------- 

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

12 290 000 -------------------------- --------------------------- 

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

250 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

УПФ Бъдеще 6 963 258 -------------------------- --------------------------- 
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ППФ Бъдеще 624 642 -------------------------- --------------------------- 

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

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

Общ брой акции с право на глас 122 111 885 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
  

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 19.09.2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането 
му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били 
регистрирани 10 (десет) лица‚ представляващи 122 111 885 (сто двадесет и два милиона сто и 
единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет) броя обикновени, поименни, безналични 
акции, съставляващи приблизително 75,68 % (седемдесет и пет цяло и шестдесет и осем 
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 19.09.2017 г. от 11:00 часа. 
 

Резултатите от гласуването са: 
 
Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД* 60 720 926 -------------------------- --------------------------- 

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

3 696 000 -------------------------- --------------------------- 

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

7 396 300 -------------------------- --------------------------- 

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

12 290 000 -------------------------- --------------------------- 

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

250 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

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

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

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 100 % -------------------------- --------------------------- 
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глас 

Общ брой акции с право на глас 122 111 885 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
 

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 XXXXXXXXXX, за 
секретар на общото събрание на акционерите бе предложена Радослава Николова Пенева, ЕГН 
XXXXXXXXXX, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Ива Венциславова 
Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и Венелин Иванов Милев, ЕГН XXXXXXXXXX.  
 
 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 XXXXXXXXXX. 
 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Радослава Николова 
Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX. 
 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на избрани Ива 
Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX и Венелин Иванов Милев, ЕГН XXXXXXXXXX.  
 

Резултатите от гласуването са: 
 
Акционер Гласувал 

„За” 
Гласувал 
„Против” 

Гласувал  
„Въздържал се” 

„Старком Холдинг” АД* 60 720 926 -------------------------- --------------------------- 

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

3 696 000 -------------------------- --------------------------- 

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

7 396 300 -------------------------- --------------------------- 

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

12 290 000 -------------------------- --------------------------- 

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

250 000 -------------------------- --------------------------- 

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

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

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

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 
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Общ процент от акциите с право на 
глас 

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

Общ брой акции с право на глас 122 111 885 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
 

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: 
 

Точка първа. 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 на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 
31.03.2015 г. между „Еврохолд България” АД като Поръчител в полза на „Уникредит Булбанк” 
АД за обезпечаване на всички вземания на „Уникредит Булбанк” АД от дъщерното дружество 
на „Еврохолд България” АД, а именно от „Стар Моторс” ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 
10/12.06.2017 г. към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни 
ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 188/17.09.2013 
г. („Договор за кредит”), сключен първоначално между кредитополучателя „Стар Моторс” 
ЕООД и „Уникредит Булбанк” АД. По силата на анекса към Договора за поръчителство 
„Еврохолд България” АД писмено да изрази съгласие с всички промени, извършени с Анекс № 
10/12.06.2017 г. към Договора за кредит, в качеството си на поръчител, обезпечаващ 
вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и анексите към него, в това число с 
уговорките общия кредитен лимит на Договора за кредит да бъде увеличен от 3 500 000 (три 
милиона и петстотин хиляди) евро до 4 300 000 (четири милиона и триста хиляди) евро; 
формирания реален дълг по кредита, включващ всички изплатени от банката – издател суми по 
гаранции/ контрагаранции/ акредитиви, както и комисиони и дължими и непогасени разноски 
към датата на плащането и непогасени в срока по Договора за кредит да се олихвяват 
ежедневно с годишният лихвен процент, който представлява сбора от приложимия към 
съответния период на олихвяване променлив базов лихвен индекс и надбавка в размер на 10 
% (десет процента); приложимият към датата на Договора за кредит променлив базов лихвен 
индекс е едномесечен ЮРИБОР; към датата на Договора за кредит приложимият размер на 
годишния лихвен процент е в размер на 10, 127 % (десет цяло и сто двадесет и седем хилядни 
процента); да бъдат извършени промени по обезпечението по кредита, както следва: (i) 
промяна в размера на обезпеченото вземане по договор за залог на търговско предприятие на 
„Стар Моторс” ЕООД; (ii) учредяване на първи по ред особен залог върху собствени на „Стар 
Моторс” ЕООД движими вещи  - моторни превозни средства и резервни части с минимална 
месечна неснижаема стойност от 5 375 000 (пет милиона, триста седемдесет и пет хиляди) евро 
за целия срок на действие на Договора за кредит; (iii) финансово обезпечение под формата на 
залог върху всички вземания настоящи и бъдещи на кредитополучателя и на третите 
задължени лица по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр 
при банката – издател; (iv) поръчителство по смисъла на чл. 138 и сл. от ЗЗД от страна на 
„Еврохолд България” АД, след получаване на одобрение от общото събрание на акционерите. 
Останалите съществени условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 
10/12.06.2017 г., се запазват. Поръчителят ще отговаря за срока на Договора за кредит, който 
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също остава непроменен, а именно – 31.12.2017 г. Сделката се извършва в полза на  
дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Стар Моторс” ЕООД. Страни по 
договора за поръчителство са „Стар Моторс” ЕООД, (кредитополучател), „Авто Юнион 
Пропъртис” ЕООД (солидарен длъжник), „Еврохолд България” АД (поръчител), „Уникредит 
Булбанк” 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 на анекс към Договор за поръчителство, подписан на 31.03.2015 г. между 
„Еврохолд България” АД като Поръчител в полза на „Уникредит Булбанк” АД за 
обезпечаване на всички вземания на „Уникредит Булбанк” АД от дъщерното дружество на 
„Еврохолд България” АД, а именно от „Стар Моторс” ЕООД, съгласно уговорките в Анекс № 
10/12.06.2017 г. към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни 
ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 
188/17.09.2013 г. („Договор за кредит”), сключен първоначално между кредитополучателя 
„Стар Моторс” ЕООД и „Уникредит Булбанк” АД. По силата на анекса към Договора за 
поръчителство „Еврохолд България” АД писмено да изрази съгласие с всички промени, 
извършени с Анекс № 10/12.06.2017 г. към Договора за кредит, в качеството си на 
поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и 
анексите към него, в това число с уговорките общия кредитен лимит на Договора за 
кредит да бъде увеличен от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) евро до 4 300 000 
(четири милиона и триста хиляди) евро; формирания реален дълг по кредита, включващ 
всички изплатени от банката – издател суми по гаранции/контрагаранции / акредитиви, 
както и комисиони и дължими и непогасени разноски към датата н плащането и непогасени 
в срока по Договора за кредит да се олихвяват ежедневно с годишният лихвен процент, 
който представлява сбора от приложимия към съответния период на олихвяване 
променлив базов лихвен индекс и надбавка в размер на 10 % (десет процента); 
приложимият към датата на Договора за кредит променлив базов лихвен индекс е 
едномесечен ЮРИБОР; към датата на Договора за кредит приложимият размер на 
годишния лихвен процент е в размер на 10, 127 % (десет цяло и сто двадесет и седем 
хилядни процента); да бъдат извършени промени по обезпечението по кредита, както 
следва: (i) промяна в размера на обезпеченото вземане по договор за залог на търговско 
предприятие на „Стар Моторс” ЕООД; (ii) учредяване на първи по ред особен залог върху 
собствени на „Стар Моторс” ЕООД движими вещи  - моторни превозни средства и резервни 
части с минимална месечна неснижаема стойност от 5 375 000 (пет милиона, триста 
седемдесет и пет хиляди) евро за целия срок на действие на Договора за кредит; (iii) 
финансово обезпечение под формата на залог върху всички вземания настоящи и бъдещи на 
кредитополучателя и на третите задължени лица по всички сметки в национална и 
чуждестранна валута, на които са титуляр при банката – издател; (iv) поръчителство по 
смисъла на чл. 138 и сл. от ЗЗД от страна на „Еврохолд България” АД, след получаване на 
одобрение от общото събрание на акционерите. Останалите съществени условия по 
Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 10/12.06.2017 г., се запазват. 
Поръчителят ще отговаря за срока на Договора за кредит, който също остава непроменен, 
а именно – 31.12.2017 г. Сделката се извършва в полза на  дъщерното дружество на 
„Еврохолд България” АД, а именно - „Стар Моторс” ЕООД. Страни по договора за 
поръчителство са „Стар Моторс” ЕООД, (кредитополучател), „Авто Юнион Пропъртис” 
ЕООД (солидарен длъжник), „Еврохолд България” АД (поръчител), „Уникредит Булбанк” АД 
(банка кредитор).).  
 Точка втора. 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 на Договор за поръчителство, в резултат, на който за 
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публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за 
задълженията на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 
100-2075 от 16.06.2017 г., сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-
кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси 
към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за 
оборотни средства с размер на главницата до 1 565 000 (един милион петстотин шестдесет и 
пет хиляди) лева; краен срок на издължаване: 16.12.2019 г.; редовна лихва, формирана от 
тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,63 процентни пункта, но не по-малко от 2,63 % годишно, 
сделката се извършва в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - 
„Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899; страни по сделката „Юробанк България” АД, ЕИК 
000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като кредитополучател, „Еврохолд 
България” АД, ЕИК 175187337, като поръчител и „Авто Юнион” АД, ЕИК 131361786, като 
поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното 
дружество. (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 на 
Договор за поръчителство, в резултат, на който за публичното дружество ще възникне 
задължение, в качеството му на поръчител, за задълженията на дъщерното дружество на 
„Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от 
Договор за представяне на кредитна линия № 100-2075 от 16.06.2017 г., сключен между 
„Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като 
кредитополучател и евентуалните последващи анекси към него, при условия на Договора за 
предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за оборотни средства с размер на 
главницата до 1 565 000 (един милион петстотин шестдесет и пет хиляди) лева; краен 
срок на издължаване: 16.12.2019 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс 
надбавка 2,63 процентни пункта, но не по-малко от 2,63 % годишно, сделката се извършва в 
полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз Ауто” ЕАД, 
с ЕИК 131289899; страни по сделката „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-
кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като кредитополучател, „Еврохолд България” АД, ЕИК 
175187337, като поръчител и „Авто Юнион” АД, ЕИК 131361786, като поръчител, съгласно 
мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното дружество.). 
 Точка трета. 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 на Договор за поръчителство, в резултат, на който за 
публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за 
задълженията на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 
100-2076 от 16.06.2017 г., сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-
кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи анекси 
към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: кредит за 
оборотни средства с размер на главницата до 978 000 (деветстотин седемдесет и осем хиляди) 
лева; краен срок на издължаване: 16.06.2023 г.; редовна лихва, формирана от тримесечен 
SOFIBOR плюс надбавка 2,85 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % годишно; сделката се 
извършва в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899; страни по сделката „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като 
банка-кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като кредитополучател, „Еврохолд България” АД, ЕИК 
175187337, като поръчител, „Евролийз – Рент а Кар” ЕООД, ЕИК 131197842, като поръчител и 
„София Моторс” ЕООД, ЕИК 175104206, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен 
от Управителния съвет на публичното дружество. (проекторешение - Общото събрание на 
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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 на Договор за поръчителство, в резултат, на който за 
публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за 
задълженията на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 
100-2076 от 16.06.2017 г., сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като 
банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните 
последващи анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, 
както следва: кредит за оборотни средства с размер на главницата до 978 000 
(деветстотин седемдесет и осем хиляди) лева; краен срок на издължаване: 16.06.2023 г.; 
редовна лихва, формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,85 процентни пункта, 
но не по-малко от 2,85 % годишно; сделката се извършва в полза на дъщерното дружество 
на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899; страни по 
сделката „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто” 
ЕАД, като кредитополучател, „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, като поръчител, 
„Евролийз – Рент а Кар” ЕООД, ЕИК 131197842, като поръчител и „София Моторс” ЕООД, ЕИК 
175104206, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет 
на публичното дружество.). 
 

 
По т. 1 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. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от 
дневния ред на основание чл. 114a, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерът „Старком Холдинг” АД се явява 
заинтересовано лице. 

 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  

 
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 на анекс към Договор за поръчителство, 
подписан на 31.03.2015 г. между „Еврохолд България” АД като Поръчител в полза на 
„Уникредит Булбанк” АД за обезпечаване на всички вземания на „Уникредит Булбанк” АД от 
дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно от „Стар Моторс” ЕООД, 
съгласно уговорките в Анекс № 10/12.06.2017 г. към Договор за банков кредит под условие 
за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни 
акредитиви № 188/17.09.2013 г. („Договор за кредит”), сключен първоначално между 
кредитополучателя „Стар Моторс” ЕООД и „Уникредит Булбанк” АД. По силата на анекса към 
Договора за поръчителство „Еврохолд България” АД писмено да изрази съгласие с всички 
промени, извършени с Анекс № 10/12.06.2017 г. към Договора за кредит, в качеството си на 
поръчител, обезпечаващ вземанията на банката, произтичащи от Договора за кредит и 
анексите към него, в това число с уговорките общия кредитен лимит на Договора за кредит 
да бъде увеличен от 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) евро до 4 300 000 (четири 
милиона и триста хиляди) евро; формирания реален дълг по кредита, включващ всички 
изплатени от банката – издател суми по гаранции/контрагаранции / акредитиви, както и 
комисиони и дължими и непогасени разноски към датата н плащането и непогасени в срока 
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по Договора за кредит да се олихвяват ежедневно с годишният лихвен процент, който 
представлява сбора от приложимия към съответния период на олихвяване променлив базов 
лихвен индекс и надбавка в размер на 10 % (десет процента); приложимият към датата на 
Договора за кредит променлив базов лихвен индекс е едномесечен ЮРИБОР; към датата на 
Договора за кредит приложимият размер на годишния лихвен процент е в размер на 10, 127 
% (десет цяло и сто двадесет и седем хилядни процента); да бъдат извършени промени по 
обезпечението по кредита, както следва: (i) промяна в размера на обезпеченото вземане по 
договор за залог на търговско предприятие на „Стар Моторс” ЕООД; (ii) учредяване на първи 
по ред особен залог върху собствени на „Стар Моторс” ЕООД движими вещи  - моторни 
превозни средства и резервни части с минимална месечна неснижаема стойност от 5 375 000 
(пет милиона, триста седемдесет и пет хиляди) евро за целия срок на действие на Договора 
за кредит; (iii) финансово обезпечение под формата на залог върху всички вземания 
настоящи и бъдещи на кредитополучателя и на третите задължени лица по всички сметки в 
национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при банката – издател; (iv) 
поръчителство по смисъла на чл. 138 и сл. от ЗЗД от страна на „Еврохолд България” АД, след 
получаване на одобрение от общото събрание на акционерите. Останалите съществени 
условия по Договора за кредит, неизменени изрично с Анекс № 10/12.06.2017 г., се запазват. 
Поръчителят ще отговаря за срока на Договора за кредит, който също остава непроменен, а 
именно – 31.12.2017 г. Сделката се извършва в полза на  дъщерното дружество на „Еврохолд 
България” АД, а именно - „Стар Моторс” ЕООД. Страни по договора за поръчителство са „Стар 
Моторс” ЕООД, (кредитополучател), „Авто Юнион Пропъртис” ЕООД (солидарен длъжник), 
„Еврохолд България” АД (поръчител), „Уникредит Булбанк” 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* 

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

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

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

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

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

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

Общ брой акции с право на глас 37 758 659 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
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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. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по 
смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от 
дневния ред на основание чл. 114a, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерът „Старком Холдинг” АД се явява 
заинтересовано лице. 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  №  2  

 
 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 на Договор за поръчителство, в резултат, на 
който за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за 
задълженията на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 
100-2075 от 16.06.2017 г., сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като 
банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи 
анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: 
кредит за оборотни средства с размер на главницата до 1 565 000 (един милион петстотин 
шестдесет и пет хиляди) лева; краен срок на издължаване: 16.12.2019 г.; редовна лихва, 
формирана от тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,63 процентни пункта, но не по-малко от 
2,63 % годишно, сделката се извършва в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд 
България” АД, а именно - „Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899; страни по сделката 
„Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като 
кредитополучател, „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, като поръчител и „Авто Юнион” 
АД, ЕИК 131361786, като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния 
съвет на публичното дружество. 

 
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* 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 
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„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

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

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

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

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

Общ брой акции с право на глас 37 758 659 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
 

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. Беше направено уточнение, че заинтересувани лица по 
смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК нямат право да упражняват правото на глас по тази точка от 
дневния ред на основание чл. 114a, ал. 4 от ЗППЦК. Акционерът „Старком Холдинг” АД се явява 
заинтересовано лице. 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  №  3  

 
 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 на Договор за поръчителство, в резултат, на 
който за публичното дружество ще възникне задължение, в качеството му на поръчител, за 
задълженията на дъщерното дружество на „Еврохолд България” АД, а именно - „Евролийз 
Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899, произтичащи от Договор за представяне на кредитна линия № 
100-2076 от 16.06.2017 г., сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, като 
банка-кредитор, „Евролийз Ауто" ЕАД, като кредитополучател и евентуалните последващи 
анекси към него, при условия на Договора за предоставяне на кредитна линия, както следва: 
кредит за оборотни средства с размер на главницата до 978 000 (деветстотин седемдесет и 
осем хиляди) лева; краен срок на издължаване: 16.06.2023 г.; редовна лихва, формирана от 
тримесечен SOFIBOR плюс надбавка 2,85 процентни пункта, но не по-малко от 2,85 % 
годишно; сделката се извършва в полза на дъщерното дружество на „Еврохолд България” 
АД, а именно - „Евролийз Ауто” ЕАД, с ЕИК 131289899; страни по сделката „Юробанк 
България” АД, ЕИК 000694749, като банка-кредитор, „Евролийз Ауто” ЕАД, като 
кредитополучател, „Еврохолд България” АД, ЕИК 175187337, като поръчител, „Евролийз – 
Рент а Кар” ЕООД, ЕИК 131197842, като поръчител и „София Моторс” ЕООД, ЕИК 175104206, 
като поръчител, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на публичното 
дружество. 
 

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 

------------------------------ -------------------------- --------------------------- 
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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* 

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

„Евроинс Румъния Асигураре 
Реасигураре” С.А.* 

7 990 078 -------------------------- --------------------------- 

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

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

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

Кей Джей Кей Фънд II Сикаф Сив* 22 064 681 -------------------------- --------------------------- 

Общ процент от акциите с право на 
глас 

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

Общ брой акции с право на глас 37 758 659 -------------------------- --------------------------- 

 
* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник) 
 

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

 
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на 

акционерите бе закрито в 11:55 часа. 
 

 Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото 
събрание на акционерите, както и от преброителите 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     _______________________ 
 
 
 
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИЛЕВ      ________________________ 
 


