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ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София  

 
 Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на основание разпоредбите на 
чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 
19.07.2010 г. в 9.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството - в гр.София 1000, 
район Средец, бул. ВИТОША No 1 при следния дневен ред и проекти за решения:  
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 
г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета 
на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. 
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския 
доклад.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен 
финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение нетната печалба на 
дружеството, реализирана през 2009 г. в размер на 1 599 228,89 лева да бъде разпределена, както 
следва: част от печалбата в размер на 50 000 лв. да бъде разпределена между акционерите под 
формата на паричен дивидент, част от печалбата в размер на 159 922,889 лв. да бъде отнесена във 
фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 1 389 306.001 лв. да 
бъде отнесена като неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в 
регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото 
събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да 
извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи 
начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент 
в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането 
на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията 
определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Правилника на 
Централния депозитар. 
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 
за дейността им през 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. 
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за 
дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. 
6. Приемане на годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен 
комитет на дружеството за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 
приема годишния доклад за дейността на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на 
дружеството за 2009 г.  



7. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на 
акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно 
препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” 
АД, гр. София.   
8. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 91 000 000 лв. на 18 200 000 
лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чреза намаляване на номиналната стойност на 
акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 
решение за намаляване на капитала на дружеството от 91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на 
чл. 200, т.1 от Търговския закон чреза намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. 
на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и 
фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и 
представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и 
всички други изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в 
номиналната стойност на акциите на «ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ» АД в Търговския регистър, 
Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.  
9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Предложение за 
решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените 
промени в Устава на дружеството. 

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез 
представител.   

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и 
адреса на управление на дружеството в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, всеки 
работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на 
събранието са публикувани на електронната страница на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. 
София. – www.euroterrabulgaria.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър 
до приключването на общото събрание.  

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по 
вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския 
закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за 
обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и 
предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в 
предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите 
представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището 
и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.   

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят 
въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото 
състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с 
дневния ред.  



При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ 
общото събрание ще се проведе на 03.08.2010 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен 
ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. 

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 8.30 часа до 
9.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за 
самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за 
търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.  

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в 
общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството 
упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално 
заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица 
се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално 
упълномощени за събранието лица. 

 В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, 
пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за 
търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено 
пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.   

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – 
пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - 
пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното 
дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо 
събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.   

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на 
пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в 
нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.   

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в 
Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с 
легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото 
законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на 
български език.  

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София представя образец на 
писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. 
Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството 
www.euroterrabulgaria.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след 
свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.  

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и 
пълномощни по електронен път на следната електронна поща: lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg, 
като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от 



упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на 
пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.  

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно 
действащия устав на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.  
 Съветът на директорите  на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София уведомява, че 
общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за 
свикване на общото събрание – 03.06.2010 г. е 18 200 000 броя, а правата на глас в Общото 
събрание на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на 
общото събрание – 03.06.2010 г. е 17 698 685 броя. В резултат на проведена процедура по обратно 
изкупуване на собствени акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на 
общото събрание – 03.06.2010 г.  дружеството е изкупило обратно 501 315 броя собствени акции и 
съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, 
включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. 

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от 
лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни 
преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на 
Общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, свикано за 
12.07.2010 г. е 05.07.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата  
имат право да участват и гласуват на общото събрание. 

 
 
                                          
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ чрез Председателя на СД по  
т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2009 г.  
 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София след като изготви и обсъди на свое 
заседание годишен доклад на Съвета на директорите за  дейността на дружеството през 2009 
г., предлага на общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от 
дневния ред: 
 
Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността 
на дружеството през 2009 г. 

 
 
Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ чрез Председателя на СД по 
т. 2 от дневния ред:  Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и 
одиторския доклад.   
 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на 
акционерите да приеме следното решение по т. 2  от дневния ред: 

 
 
Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 
2009 г. и одиторския доклад. 

 

 
Председател на Съвета на директорите: 
      ................................. 
        Михаил Терианос  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по 
т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, 
реализирана през 2009 г.  
  
ÑÄ íà “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ, ãð. Ñîôèÿ ñëåä êàòî ðàçãëåäà ôèíàíñîâèÿ 
ðåçóëòàò íà äðóæåñòâîòî çà 2009 ã. ïðåäëàãà íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå äà 
ïðèåìå ñëåäíîòî ðåøåíèå ïî ò.3  îò äíåâíèÿ ðåä: 
 
Предложение за решение:  
Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà ðåøåíèå íåòíàòà ïå÷àëáà íà äðóæåñòâîòî, 

ðåàëèçèðàíà ïðåç 2009 ã. â ðàçìåð íà 1 599 228,89 ëåâà äà áúäå ðàçïðåäåëåíà, êàêòî 

ñëåäâà: ÷àñò îò ïå÷àëáàòà â ðàçìåð íà 50 000 ëâ. äà áúäå ðàçïðåäåëåíà ìåæäó 

àêöèîíåðèòå ïîä ôîðìàòà íà ïàðè÷åí äèâèäåíò, ÷àñò îò ïå÷àëáàòà â ðàçìåð íà 

159 922,889 ëâ. äà áúäå îòíåñåíà âúâ ôîíä «Ðåçåðâåí» íà äðóæåñòâîòî, à îñòàíàëàòà 

÷àñò îò ïå÷àëáàòà â ðàçìåð íà 1 389 306.001 ëâ. äà áúäå îòíåñåíà êàòî íåðàçïðåäåëåíà 

ïå÷àëáà. Ïðàâî äà ïîëó÷àò äèâèäåíò èìàò ëèöàòà, âïèñàíè â ðåãèñòðèòå íà 

Öåíòðàëíèÿ äåïîçèòàð êàòî àêöèîíåðè íà 14-òèÿ äåí ñëåä äàòàòà íà îáùîòî ñúáðàíèå 

íà àêöèîíåðèòå. Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå îâëàñòÿâà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå äà 

èçâúðøè âñè÷êè íåîáõîäèìè äåéñòâèÿ ïî èçïëàùàíåòî íà äèâèäåíòà íà àêöèîíåðèòå, äà 

îïðåäåëè íà÷àëåí ñðîê çà èçïëàùàíå íà äèâèäåíòà, äà îñèãóðè èçïëàùàíåòî íà 

ãëàñóâàíèÿ îò ÎÑÀ äèâèäåíò â ñðîê äî 3 ìåñåöà îò äàòàòà íà îáùîòî ñúáðàíèå. 

Ñúãëàñíî ÷ë. 115â, àë. 6 îò ÇÏÏÖÊ èçïëàùàíåòî íà äèâèäåíòà äà ñå èçâúðøè ñúñ 

ñúäåéñòâèåòî íà Öåíòðàëåí äåïîçèòàð ÀÄ, ïî ðåäà è óñëîâèÿòà îïðåäåëåíè â Íàðåäáà ¹ 

8/2003 ã. íà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð è â Ïðàâèëíèêà íà Öåíòðàëíèÿ äåïîçèòàð. 

    
 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 



 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по 

т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на 

директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.  

 
ÑÄ íà “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ, ãð. Ñîôèÿ ïðåäëàãà íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà 
àêöèîíåðèòå äà ïðèåìå ñëåäíîòî ðåøåíèå ïî ò. 4 îò äíåâíèÿ ðåä: 

 
 
 

Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2009 г. 
 

1. Ìèõàèë Ïàíòàçèñ Òåðèàíîñ – Ïðåäñåäàòåë è èçïúëíèòåëåí ÷ëåí íà ÑÄ  

2. Îëãà Õðèñòîñ Òåðèàíó – ÷ëåí íà ÑÄ 

3. Àíãåëîñ Ïàðàñõàêèñ – ÷ëåí íà ÑÄ 
 

 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по 
т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите през 2009 г.  
 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на 
акционерите да приеме следното решение по т. 5  от дневния ред: 
 
 
Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за 
връзки с инвеститорите през 2009 г. 
 

 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ чрез Председателя на СД по 
т. 6 от дневния ред: Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà îðãàíà, îñúùåñòâÿâàù 

ôóíêöèèòå íà îäèòåí êîìèòåò íà äðóæåñòâîòî çà 2009 ã.  

 
Съгласно решение на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ” АД от 29.06.2009 г. и на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, за 
орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството беше избран Съвета на 
директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, който изготви годишен доклад за дейността 
си през 2009 г. Докладът на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на 
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2009 г. е приложен към писмените материали за 
редовното годишно общо събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.  

Съвета на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме 
следното решение по т. 6  от дневния ред: 
 
Ïðåäëîæåíèå çà ðåøåíèå:  

Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïðèåìà ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà îðãàíà, 

îñúùåñòâÿâàù ôóíêöèèòå íà îäèòåí êîìèòåò íà äðóæåñòâîòî çà 2009 ã.  

 
 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по 
т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2010 г.  
 
 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на 
акционерите да приеме следното решение по т. 7  от дневния ред: 
 
Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството 
за 2010 г. съгласно препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на 
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, а именно – регистриран одитор Ãåîðãè Ãåîðãèåâ ñ 

äèïë. ¹ 0063.   
 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

íà ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÈÒÅ íà “ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ ÷ðåç Ïðåäñåäàòåëÿ íà 

ÑÄ ïî ò. 8 îò äíåâíèÿ ðåä: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 
91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чрез намаляване на 
номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв.  
 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на 
акционерите да приеме следното решение по т. 8  от дневния ред: 
 

 
Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 
91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на чл. 200, т.1 от Търговския закон чрез намаляване на 
номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да 
извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на 
процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото 
разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на 
намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на «ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ» АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.  
 

 

 

 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 

 

 



 

 

 

 

До 
Акционерите на 
“ÅÓÐÎÒÅÐÐÀ ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД чрез Председателя на СД по 

т.9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. 

 
С оглед предложението по т.8 от дневния ред на редовното годишно общо събрание на 
акционерите на дружеството, СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага да 
бъдат направени следните промени в Устава на дружеството: 
 

1. Чл. 6, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на 
ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 18 200 000 (осемнадесет милиона и двеста хиляди) лева. 
Капиталът е разпределен в 18 200 000 (осемнадесет милиона и двеста хиляди) броя 
безналични поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.” 

 
2. Чл. 11, ал.2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Номиналната 

стойност на една акция е 1 (един) лев.” 
 
 
В тази връзка СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото 
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9  от дневния ред: 
 

Предложение за решение:  
Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в 
Устава на дружеството. 
 

Председател на Съвета на директорите: 
                                                                      ................................. 
      Михаил Терианос  
 
 


