
МОТИВИРАН ДОКЛАД 
на  

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, ГР. 
СОФИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 114А, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ. 114 ОТ ЗППЦК 
 

 
ОТНОСНО: ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 
НА СДЕЛКА ПО РЕДА НА ЧЛ 114, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО 
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 
ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, СВИКАНО НА 12.12.2012 Г.  
 

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София на заседание, проведено на 23.10.2012 г. и съгласно изискването на 
чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК е част от материалите по дневния ред на извънредното ОСА на 
дружеството, свикано за 21.12.2012 г. 

Целта на доклада е да запознае акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София 
със съществените условия и целесъобразността на предложената за одобрение сделка по чл. 114, 
ал. 1 от ЗППЦК за придобиване от страна на дружеството на недвижим имот с оглед вземане на 
информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на Съвета на 
директорите да извърши тези сделка с участието на заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК. 

Докладът е изготвен на основание разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и е със 
съдържание съгласно изискванията на 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, а именно: 

 
1. описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза 

се извършва сделката и другите съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията 
и да не е подвеждаща; 

 
2. името, съответно наименованието на страната по сделката; за сделки със 

заинтересувани лица - имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани 
лица по чл. 114, ал. 5 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересувани лица, и естеството 
на интереса им към сделката; 

 
3. относно сделки със заинтересувани лица - пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 

4; 
4. описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка. 

 



 
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА  
 

СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите 
да овласти Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 
да сключат следната сделка: 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 €. Общото събрание на 
акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД да извършат всички правни и фактически действия, необходими за 
осъществяване на сделката при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и съгласно 
приложимите разпоредби на действащото законодателство.  

 
 

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА  
 
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 2016 г.  

 
2. СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА 
 
Предлаганата в настоящия мотивиран доклад стойност на сделката е 450 000 €. Извършена 

е оценка на гореописания имот от независим лицензиран оценител - Татяна Виналиева, съгласно 
която справедливата пазарна стойност на имота е 480 000€ Изготвената оценка представлява 
неразделна част от настоящия мотивиран доклад.  
 

 
3. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА 
 
 
“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД придобива следния 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 €. 

Страните се задължват да подпишат предварителен договор за покупко-продажба на 
недвижимия имот в срок от 1 месец от приемане на решението на Общото събрание на 
акционерите за овластяване на СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за сключване на сделката.  

Начин на плащане: по банков път по банкова сметка на продавача.  
Срок за плащане: сумата от 300 000 евро, платими в деня на сключване на предварителния 

договор; останалата сума в размер на 150 000 евро, платими при сключване на окончателен 
договор за покупко-продажба на недвижим имот.  



Срок за сключване на окончателния договор: не по-късно от 26 месеца от сключване на 
предварителния договор. Продавачът прехвърля собствеността на недвижимия имот при 
сключване на окончателен договор за покупко-продажба и извършване на всички необходими 
нотариални действия за отразяване на промяната в собствеността.  

 
ІІ. ИМЕТО, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СДЕЛКАТА. 

ИМЕНАТА, СЪОТВЕТНО НАИМЕНОВАНИЯТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА 
ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 114, АЛ. 5 ЗППЦК, ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО 
ТЕ СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА, И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА ИМ КЪМ 
СДЕЛКАТА 

 
1. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА 
 
КУПУВАЧ: “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление в 

гр.София 1000, район Средец, бул. ВИТОША No 1, с ЕИК: 131104838.  
Към датата на изготвяне на настоящия доклад Съветът на директорите на дружеството е в 

следния състав: 
1. Михаил Пантазис Терианос – Председател и Изпълнителен член на СД 
2. Олга Христос Териану – член на СД 
3. Ангелос Парасхакис - независим член на СД 
Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към датата на изготвяне на 

настоящия доклад са: 
 

Наименование на акционер  Брой притежавани акции Процент от капитала  

      Олга Христос Териану 9 099 989 50.00 % 

Михаил Пантазис Терианос 6 515 985 35.80 % 

Пантазис Михаил Терианос 1 781 927 9.79 % 

 
ПРОДАВАЧ: EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α. с адрес Отонос Амалиас 46, Патра, ΑΦΜ: 

099516042. Дружеството е учредено и осъществява дейността си съгласно гръцкото 
законодателство. 

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към датата на изготвяне на 
настоящия доклад са: 

Олга Христос Териану 
Михаил Пантазис Терианос 
Пантазис Михаил Терианос 
Анастасия Михаил Териану 
 

 Дружеството се представлява от Михаил Пантазис Терианос 
 

2. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА В ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ СДЕЛКА 
ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, АЛ. 5 от ЗППЦК  
 



Заинтересувани лица по смисъла на разпоредбата на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК са членовете 
на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и 
лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание 
на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица: 

o са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се 
извършват сделките или действията; или 

o притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или 
контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, 
или в чиято полза се извършват сделките или действията; 

o са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо 
лице по т. 2. 

Съгласно чл. 114, ал. 8 от ЗППЦК, разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК не се прилага в 
случаите на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на 
дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на 
обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица. Сделката, за чието сключване се иска 
овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” 
АД е в обхвата на обичайната търговска дейност на дружеството съгласно предмета му на 
дейност, но в нея участват заинтересувани по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК лица. 

Към датата на изготвяне на настоящия мотивиран доклад фактическата обстановка е 
следната: 

 
А. Относно "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД: 

 
 Общият брой на акциите на дружеството към датата на изготвяне на настоящия мотивиран 
доклад е 18 200 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството са 17 680 622 
броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към датата 
на изготвяне на настоящия мотивиран доклад дружеството е изкупило обратно 519 378 броя 
собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права 
по тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. 

Следните лица притежават пряко или непряко над 25 % от капитала и гласовете в общото 
събрание на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД или го контролират: 

1. Михаил Пантазис Терианос притежава пряко 35.80 % от капитала или 36.85 % от 
гласовете в общото събрание на дружеството. Г-н Михаил Терианос притежава непряко (чрез 
съпругата си Олга Териану и сина си Пантазис Териану) 95.59 % от капитала или съответно 98.40 
% от гласовете в общото събрание на дружеството. 

2. Олга Христос Териану притежава пряко 50 % от капитала или 36.85 % от гласовете в 
общото събрание на дружеството. Г-жа Териану притежава непряко (чрез съпруга си Михаил 
Пантазис Терианос и сина си Пантезис Михаил Териану) 95.59 % от капитала или съответно 
98.40 % от гласовете в общото събрание на дружеството. 



3. Пантазис Михаил Терианос притежава пряко 9.79 % от капитала или 0.08 % от 
гласовете в общото събрание на дружеството. Г-н Пантазис Терианос притежава непряко (чрез 
майка си Олга Христос Териану и баща си Михаил Терианос) 95.59 % от капитала или съответно 
98.40 % от гласовете в общото събрание на дружеството. 

Съветът на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е в състав: Михаил Пантазис 
Терианос – Председател и изпълнителен член на СД, Олга Христос Териану – член на СД и 
Ангелос Парасхакис – независим член на СД. 

 
Б.Относно EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α.: 

 
Следните лица притежават пряко или непряко над 25 % от капитала и гласовете в общото 

събрание на EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α.  или го контролират: 
1. Олга Христос Териану притежава пряко 50 % от капитала, съответно от гласовете в 

общото събрание на дружеството; 
2. Михаил Пантазис Терианос притежава непряко (чрез съпругата си Олга Христос 

Териану) 50 % от капитала, съответно от гласовете в общото събрание на дружеството; 
3. Пантазис Михаил Терианос притежава непряко (чрез майка си Олга Христос Териану) 

50 % от капитала, съответно от гласовете в общото събрание на дружеството. 
Съветът на директорите на EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α.  е в състав: Михаил Пантазис 

Терианос; Олга Христос Териану. 
 
 Зинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, участващи в сделката, 

за която се предлага Съветът на директорите и изпълнителния директор на „ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД да бъдат овластени, са: 

 1. Михаил Пантазис Терианос е Председател, Изпълнителен член на СД и 
представляващ „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД и акционер, притежаващ пряко 35.80 % от 
капитала или 36.85 % от гласовете в общото събрание на дружеството, а непряко - 95.59 % от 
капитала или съответно 98.40 % от гласовете в ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. В този 
случай интересът на г-н Михаил П. Терианос се изразява в обстоятелството, че в горепосочените 
качества: 

 - същият е представител и на другото юридическо лице, което е страна по сделката 
в хипотезата на чл. 114, ал.5, т.1 от ЗППЦК; 

 - същият притежава непряко над 25 % от капитала, съответно гласовете на общото 
събрание и на другото юридическо лице, което е страна по сделката, а свързано с него лице 
притежава пряко над 25 % от капитала, съответно гласовете от общото събрание на юридическо 
лице, което е страна по сделката, в хипотезата на чл.114, ал.5,т. 3, във връзка с т. 2 от ЗППЦК; 

 - същият е член на съвета на директорите и на другото юридическо лице, което е 
страна по сделката, както и свързано с него лице е член на съвета на директорите на юридическо 
лице, което е страна по сделката, хипотезата на чл. 114, ал. 5, т. 3, във връзка с т.2 от ЗППЦК. 



 2. Олга Христос Териану е член на съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД и акционер, притежаващ пряко 50 % от капитала или 36.85 % от гласовете в 
общото събрание на дружеството, а непряко - 95.59 % от капитала или съответно 98.40 % от 
гласовете в ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. В този случай интересът на г-жа Олга 
Териану се изразява в обстоятелството, че в горепосочените качества: 

 - свързано лице с г-жа Олга Х. Териану е представител на юридическо лице, което е 
страна по сделката в хипотезата на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК; 

 - същата притежава пряко над 25 % от капитала, съответно гласовете от общото 
събрание на юридическо лице, което е страна по сделката, а свързано с нея лице притежава 
непряко над 25 % от капитала, съответно гласовете от общото събрание на юридическо лице, 
което е страна по сделката, в хипотезата на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК; 

 - същата е член на съвета на директорите на юридическо лице, което е страна по 
сделката в хипотезата, както и свързано с нея лице също е член на съвета на директорите на 
юридическо лице, което е страна по сделката, на чл.114, ал. 5, т. 3, във връзка с т. 2 от ЗППЦК. 

 3. Пантазис Михаил Терианос е акционер, притежаващ пряко 9.79 % от капитала 
или 10.08 % от гласовете в общото събрание на дружеството, а непряко - 95.59 % от капитала или 
съответно 98.40 % от гласовете в ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. В този случай 
интересът на г-н Пантазис М. Терианос се изразява в обстоятелството, че в горепосоченото 
качество: 

 - свързано лице с г-н Пантазис М. Терианос е представител на юридическо лице, 
което е страна по сделката в хипотезата на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК; 

 - същият притежава непряко над 25% от капитала, съответно гласовете от общото 
събрание на юридическо лице, което е страна по сделката, а свързано с него лице притежава 
пряко над 25% от капитала, съответно гласовете от общото събрание на юридическо лице, което 
е страна по сделката, в хипотезата на чл.114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК; 

 - свързани лица с г-н Пантазис М. Терианос са членовете на съвета на директорите 
на юридическо лице, което е страна по сделката, на чл.114, ал. 5, т. 3, във връзка с т.2 от ЗППЦК. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решение от OCA, 

заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас. В конкретния случай, лицата, 
нямащи право на глас, са следните: 
1. Михаил Пантазис Терианос - Председател, Изпълнителен член на СД и представляващ 
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД и акционер, притежаващ пряко 35.80 % от капитала или 36.85 % 
от гласовете в общото събрание на дружеството, а непряко - 95.59 % от капитала или съответно 
98.40 % от гласовете в ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД; 
2. Олга Христос Териану - член на съвета на директорите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД и 
акционер, притежаващ пряко 50 % от капитала или 36.85 % от гласовете в общото събрание на 
дружеството, а непряко - 95.59 % от капитала или съответно 98.40 % от гласовете в ОСА на 
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 



3. Пантазис Михаил Терианос - акционер, притежаващ пряко 9.79 % от капитала или 10.08 % от 
гласовете в общото събрание на дружеството, а непряко - 95.59 % от капитала или съответно 
98.40 % от гласовете в ОСА на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

3. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА 
 

Предложената сделка е в полза и на двете страни. От една страна купувачът „ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД ще придобие 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 2016 г., 
а от друга страна – продавачът EUROTERRA Α.Τ.Ε.Δ.Α. ще получи справедлива цена, съгласно 
оценка извършена от независим оценител от 18.10.2012 г., която представлява неразделна част от 
настоящия мотивиран доклад. 
 
 

4. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, (1), Т.1 ОТ ЗППЦК 
 

 
УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 114, (1), Т. 1, Б. „А” и „Б”  ОТ ЗППЦК - дружеството придобива, 

прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма 
дълготрайни активи на обща стойност над: 

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;  

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват 
заинтересувани лица.  

В предложената сделка е налице участие на заинтересувани лица, поради което 
приложима е хипотезата на чл. 114, (1), т.1, б. „б” от ЗППЦК. 
 

Стойност на активите 
на„ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД 

съгласно одитирания 
баланс към 31.12.2011 г. 

в лева 

Стойност на активите 
на„ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД 

съгласно неодитирания 
баланс към 30.09.2012 г. в 

лева 

Стойност на актива - 
недвижим имот, 

предмет на сделката в 
лева 

Праг по чл. 114, ал. 
1, т. 1, б. ”б” от 
ЗППЦК  в лева 

28 360 000 28 792 000 938 798, 40  567 200 

 
 

УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК  
 



Към датата на изготвянето на настоящия мотивиран доклад не са налице сделки, които 
поотделно са под праговете, посочени в чл. 114, ал.1, т.1, б. „а” и б. „б” от ЗППЦК, които в 
съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, през последните три 
календарни години в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките 
е едно лице или свързани лица. 

 
 

ІІІ. ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА 
 

Съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК, сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в 
които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката 
се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени 
от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.  

На основание горната разпоредба на ЗППЦК, Съветът на директорите на купувачът 
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е възложил изготвянето на оценка на справедливата пазарна цена 
на недвижимия имот – предмет на предлаганата сделка на независими експерти със съответната 
квалификация и опит, а именно - Татяна Виналиева. Със свое заключение от 18.10.2012 г. 
независимият лицензиран оценител е дал писмена експертна оценка, като е определил 
справедливата пазарна стойност на недвижимия имот с площ 1040 кв.м., УПИ, кинт 0,80, с излаз 
на две улици, с лице 13 метра, възможност за застрояване 832 кв. м. общо в размер на 480 000 
евро, чиято левова равностойност е 938 798, 40 лв. 

При оценката на недвижимите имоти са използвани методът на вещната стойност и 
ликвидационната стойност. Пълното описание на приложените методи е представено  в 
Заключението на независимите експерти, което представлява неразделна част от настоящия 
доклад и е приложена към материалите за извънредното Общо събрание на акционерите на 
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 
ОТ ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКАТА 
 

Сделката се осъществява по справедлива цена съгласно оценка извършена от независим 
лицензиран експерт - оценител, която представлява неразделна част от настоящия мотивиран 
доклад. По този начин Еуротерра България ще придобие при справедлива пазарна цена 
инвестиционен имот в привлекателен туристически район. Това напълно съответства на 
инвестиционните намерения и планове на мениджмънта на компанията за придобиване на нови 
недвижими имоти и изграждане на обекти с цел продажба.  

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



С оглед на гореизложеното, Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. 
София счита, че описаната в настоящия доклад сделка е в интерес на дружеството. В тази връзка 
СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите 
да овласти Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 
да сключат следната сделка: 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 €. Общото събрание на 
акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на “ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД да извършат всички правни и фактически действия, необходими за 
осъществяване на сделката при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и съгласно 
приложимите разпоредби на действащото законодателство.  

 
 
 
Дата: 23.10.2012 г.  
гр. София  
 
 
 


