
П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

 

Долуподписаният …………………………………….................., ЕГН ……………………., 
          (трите имена),  

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на …………………. г. от МВР 

………………….., с адрес ……………………………………………………………………., 

в качеството си на акционер на Трансинвестмънт АДСИЦ, притежаващ 

…………………….. (…………………………………) броя безналични поименни акции, 
  (с думи) 

 

 

На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от  

Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

 

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М 

 

…………………………………………………..., ЕГН ……………………….., притежаващ 
(трите имена) 

 лична карта № …………………….., изд. на ……………………. г. от МВР  

……………………., с адрес ………………………………………………………………….. 

 

СЪС  СЛЕДНИТЕ  ПРАВА: 

 

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на Трансинвестмънт АДСИЦ, на 

редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 

12.06.2017 г. от 10:00 часа, в гр. София, на адрес: бул. “Черни връх” № 43, и да гласува 

от мое име и за моя сметка с всички притежавани от мен акции по въпросите от 

дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:  

 

По точка Първа от дневния ред: 

...…………………………………………………………………………………….. 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Втора от дневния ред: 

 

…..…………………………………………................................................................................. 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Трета от дневния ред: 

.…..…………………………………………................................................................................ 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Четвърта от дневния ред: 

....................................................................................................................................................... 
     (начин на гласуване) 
 

По точка Пета от дневния ред: 

 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 

 



По точка Шеста от дневния ред: 

...............…..………………………………………….................................................................. 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Седма от дневния ред: 

…..…………………………………………................................................................................ 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Осма от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 

 

По точка Девет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 

По точка Десет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Единадесет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е 

нищожно. 

 

При липса на кворум на насроченото събрание за 12.06.2017г., настоящото 

пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл.227 ТЗ за 28.06.2017 г. от 

10.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите. 

 

 

 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ............................................ 

/……………………………………………………../ 

 

 

 

Забележка: Пълномощното следва да е нотариално заверено. 

 

 



П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

 

Долуподписаният …………………………………….................., ЕГН ……………………., 

          (трите имена),  

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на …………………. г. от МВР 

………………….., в качеството си на ………………………………………................ 

(Изпълнителен директор/Управител)  

на ………………………...………, със седалище и адрес на управление …………………. 

(име на дружеството) 

……………………………………………………………, регистрирано по ф.д. № 

………………... по описа на …………………………… съд, Булстат ……………………. 

– акционер на Трансинвестмънт АДСИЦ, притежаващ ………. 

(…………………………………) броя безналични поименни акции,   

  (с думи) 

 

На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от  

Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

 

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М 

 

 

…………………………………………………..., ЕГН ……………………….., притежаващ 

(трите имена) 

 лична карта № …………………….., изд. на ……………………. г. от МВР  

……………………. 
 

СЪС  СЛЕДНИТЕ  ПРАВА: 

 

Да представлява ………………………………………….., в качеството му на акционер на 

    (име на дружеството) 

 Трансинвестмънт АДСИЦ, на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, 

което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10:00 часа, в гр. София, на адрес: бул. “Черни 

връх” № 43, и да гласува от името и за сметка на 

………………………………………………………… 

     (име на дружеството) 

с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно 

указания по-долу начин, а именно:  

 

По точка Първа от дневния ред: 

...…………………………………………………………………………………….. 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Втора от дневния ред: 

 

…..…………………………………………................................................................................. 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Трета от дневния ред: 

.…..…………………………………………................................................................................ 

     (начин на гласуване) 

 



По точка Четвърта от дневния ред: 

....................................................................................................................................................... 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Пета от дневния ред: 

 

..............................................................…..…………………………………………................... 

     (начин на гласуване) 

 

 

По точка Шеста от дневния ред: 

...............…..………………………………………….................................................................. 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Седма от дневния ред: 

…..…………………………………………................................................................................ 

     (начин на гласуване) 

 

По точка Осма от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 

 

     (начин на гласуване) 
 
По точка Девет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 

 

 
     (начин на гласуване) 

По точка Десет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 
По точка Единадесет от дневния ред: 

..............................................................…..…………………………………………................... 
     (начин на гласуване) 

 
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е 

нищожно. 

 

При липса на кворум на насроченото събрание за 12.06.2017г., настоящото 

пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл.227 ТЗ за 28.06.2017г. от 

10.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите. 

 

 

 
 
 
 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ............................................ 

/……………………………………………………../ 

 

Забележка: Пълномощното следва да бъде нотариално заверено. 

 

 


