
 

 
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ   

НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 
 Днес, 23.10.2012 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите  на “ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните 
членове на Съвета на директорите, а именно:  
1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и изпълнителен член на СД  
2. Олга Христос Териану – член на СД 
 Заседанието се председателства от Михаил Пантазис Терианос – Председател на Съвета на 
директорите. Протоколът се води от директорът за връзки с инвеститорите. 
 Заседанието протече при следния дневен ред: 
Точка 1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 
1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.  
Точка 2. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание  на общото събрание на 
акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на 12.12.2012 г. в 10.00 часа по седалището и адреса на 
управление на дружеството - в гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1  при следния дневен 
ред: 1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 
от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. 2. Приемане на решение за 
овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД да 
сключат сделката, описана в мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: придобиване 
от “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД на недвижим имот, находящ се в Република Гърция,  улица Каравела 
– Левкада, със следните параметри: 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз на две улици, с лице 13 метра, 
възможност за застрояване 832 кв.м., разрешение за строеж  323/2008 валидно до 2016г. от продавача 
EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, ΑΦΜ: 099516042 на цена от 450.000.00 €. 3. 
Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. 
Точка 3. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на извънредното заседание 
на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 
Точка 4. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото 
събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 

Дневният ред беше приет единодушно. 
По точка първа от дневния ред, по предложение на  г-н Михаил Пантазис Терианос и след 
проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове 
прие следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Приема мотивиран доклад съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 
от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до 










