ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
СВИКАНОТО ЗА 30.06.2022 г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Писмени материали по точка 1 от дневния ред:
„Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., приет
от Съвета на директорите с протокол от 23.03.2022 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Писмени материали по точка 2 от дневния ред:
„Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., приет от Съвета на
директорите с протокол от 23.03.2022 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Писмени материали по точка 3 от дневния ред:
„Доклад на одиторското дружество за извършената проверка на дружеството за
2021 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Писмени материали по точка 4 от дневния ред:
„Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Писмени материали по точка 5 от дневния ред:
„Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 година.”.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Писмени материали по точка 6 от дневния ред:
“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г. на Дружеството. ”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Писмени материали по точка 7 от дневния ред: “Избор
на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2022 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - Писмени материали по точка 8 от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2021 г.”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Писмени материали по точка 9 от дневния ред:
„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2021 година на Политиката
за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на
дружеството.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

По точка първа от дневния ред:
“ Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.”
Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството през
2021 г., надлежно прикрепен към Приложение № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

По точка втора от дневния ред:
“ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.”
Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите годишния
финансов отчет на дружеството за 2021 г, който е надлежно прикрепен към
Приложение № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

По точка трета от дневния ред:
“Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената
проверка на дружеството за 2021 г.”
Съветът на директорите представя на вниманието на акционерите доклада на
специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на
дружеството за 2021 г., който е надлежно прикрепен към Приложение № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

По точка четвърта от дневния ред:
“ Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021 г.”
Директорът за връзки с инвеститорите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ
представя доклада за дейността си през 2021г., надлежно прикрепен към
Приложение № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

По точка пета от дневния ред:
“ Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 година”
Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2021 година е надлежно
прикрепен към Приложение № 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

По точка шеста от дневния ред:
“Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за
2021г..”
Съветът на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ предлага:
Печалбата за 2021 година в размер на 22 932,13 лева да бъде разпределена в
съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент
за една притежавана акция в размер на 0,035 лева, или общо 22 750,00 лева, а
остатъкът в размер на 182,13 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

По точка седма от дневния ред:
“Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.”
Във връзка с изпълнение на законово изискване за оттегляне на регистриран
одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на
предприятие от обществен интерес, след като е изпълнявал одиторски
ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му,
Одитният комитет предлага за регистриран одитор, който да извърши независим
финансов одит на годишния финансов отчет на „Трансинвестмънт” АДСИЦ за
2022 г., да бъде избрана ЕКЗИСТРА ООД, София, ЕИК 201349996.
С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени
материали по нея.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

По точка осма от дневния ред:
„Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2021 г.”
Съветът на директорите предлага във връзка с чл. 240, ал. 3 от ТЗ, който
гласи: “Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от
отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди” и поради факта,
че не са констатирани вреди, причинени на дружеството от членове на Съвета на
директорите, Общото събрание да гласува да бъдат освободени от отговорност
членовете на съвета за отчетния период.
С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени
материали по нея.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

По точка девета от дневния ред:
„Доклад на Съвета на директорите за прилагането през 2021 година на
Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите на дружеството.”
Съветът на директорите представя
доклада на съвета на директорите за
прилагането през 2021 година на Политиката за определяне на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите на дружеството, надлежно прикрепен към
Приложение 9.

