протокол
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
,,сАФ мАгЕлАн" м
на

се проведе заседание на Съвета на директорите
,|
МАГЕЛАН"
ЕИК
30542972,
ДЦ,
'САФ
,Щнес, 03.06.2015г,, от 09.00 ч.,

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на дирекгорите,

а

именно:

1. Станислав Николов Василев;
2. Христо l-{ветолюбов Христов;

3. Георги Йорданов Иванов.

ъ+

3аседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:
l. Вземане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите.
ll. Вземане на решение за определяне на дневен ред на годишното Общо
събрание на акционерите.
Ill. Вземане на решение за одобряване на текста на поканата за свикване на
годишното Общо събрание на акционерите.
lV. Вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния дирекгор да
предприеме съответните факгически и правни действия за изготвяне и обявяване на
поканата за свикване на годишно Общо събрание на акционерите.,*

След гласуване по всички точки от дневния ред, Съветьт на директорите с

единодушие

РЕШИ:

-

l. На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115
публичното предлагане на ценни книжа, свиква на 18-ти юли 2015г.

от 3акона

за

и адрес

на

от

10.90 ч.. в
заседателна зала. находяlца се в административна сграда в гр. софия. бчл.
..Професор Цветан Лазаров" Ng123, годишно Общо събрание на акционерите

(ОСА) на ,,САФ МАГЕЛАН' АД, ЕИК 130542972, със седалище

управление: гр. София, Район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява Nsl7A.

ll. Годишното Общо събрание на акционерите да се проведе при

следния

дневен ред:

1.

дирекгорите за дейностга на
дрркеството през 2014г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на

Приемане на доклада

на Съвета на

дирекfЬрите за дейността на дружеството през 20'14г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дру}кеството за2Оl4r., заверрн от
избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчеt на
дрркеството за 2014г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на

решение относно покриване на счетоводната заryба на

дружеството за 2014г.; проект за решение - ОСА взема решение

счетоводната
заryба на дружеството за 2014г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през
следващите пет години;
4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев,
Христо L{ветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейностга
им през 2014г. като членове на Съвета на дирекгорите; проекг за решение - ОСА
освобо>r{дава Станислав Николов Василев, Христо l-{ветолюбов Христов и Георги
Иорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2014г. като членове на
Съвета на дирекгорите;
5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов
одит на годиШния финансов отчет на дружеството за 2015г.; проеп за решение ОСА избира ,,АТЛАС ОДИТИНГ" ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско \_
предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под
Ns1'14/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на
друDкеството за 201 5г.

При липса на кворум на основание чл,227 от Т3, ОСА ще се проведе на
04.08.2015г. в'10.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще

бъде законно независимо от представения на него капитал.

lll. Съветът на директорите одобрява следния текст за покана за свикване на
годишно Общо събрание на акционерите:

"На основанuе чл.223 оm Търеовскuя закон (Т3) ч чл,115 оm 3акона за
публччноmо преOлаеане на ценнч кнuжа, Съвеmъm на )uрекmорumе на ,,СДФ
МДГЕЛАН" ДД свuква на 18-mч юлч 2015е. оm 10.00 ч., в засеOаmелна зала,
нахоOяща се в аdмuнчсmраmuвна сераOа в ер. Софuя, бул. ,,Пiэофесор Цвеmан
Лазаров" Np123, еоOuшно Общо събранче на акцuонерumе (ОСД) на ,,СДФ
МДГЕЛДН" ДД, ЕИК 130542972, със сеОалuще ч аOрес на управленuе: ер. Софuя,
Район Изерев, ж,к. Изmок, ул.Тuнmява Nрl7Д, прч слеOнuя

ДНЕВЕН РЕД:

1. Прчемане на 0оклаOа на Съвеmа на duрекmорumе за dейносmmа

на
1ружесmвоmо през 2014е.; проекm за решенче - ОСД прuема 0оклаOа на Съвеmа на
duрекmорumе за )ейносmmа на dружесmвоmо през 2014е.;,
2. Прчемане на еоOuшнuя фuнансов оmчеm на dружесmвоmо за 2014е.,
заверен оm uзбранuя odumop; проекm за решенче ОСД прчема еоOчшнuя
фuнансов оmчеm на dружесmвоmо за 2014е., заверен оm uзбранuя odumop;
3. Вземане на решенче оmносно покрчване на счеmоеоdнаmа заеуба на
dружесmвоmо за 2014е.; проекm за решенuе - ОСД взема решенче счеmовоOнаmа
заеуба на dружесmвоmо за 2014е. 0а бъOе покрumа с печалбаmа на dружесmвоmо
през слеOващumе пеm eoOuHu;
4. Вземане на решенuе за освЬбожdаване на Сmанuслав Нuколов Вhсuлев,
Хрuсmо Цвеmолюбов Хрuсmов ч Геореч ЙорОанов Иванов оm оmеоворносm за
dейносmmа uм през 2014е. каmо членове на Съвеmа на duрекmорumе; проекm за

-

решенuе - ОСД освобожОiва Сmанuслав Нuколов Васtллев, Xpucmo Цвеmолюбов
XpucйoB u Геореч ЙорОанов Иванов оm оmеоворносm за Оdйносmmа uм прф 2014е.
каmо членове на Съвеmа на duрекmорumе;

5, Вземане на решенче за uзбор на реечсmрuран оOumор за

незавuсuм
оOum
на
еоOuшнuя фuнансов оmчеm на dружесmвоmо за 2015е.; проекm
фuнансов
за решенче - ОСД uзбuра,,ДТЛДС ОДИТИНГ" ООД, ЕИК 1ilа39504 /спецuалuзuрано
o)umopcKo преOпрuяmче, впtJсано в рееuсmъра на спецuалuзuранumе o)umopcKu
преOпрuяmuя по0 Np114/, за швършване на проверка ч заверка на еоOuшнuя
фuнансов оmчеm на dружесmвоmо за 2015е.

Поканваm се всччкч акцuонерч на 1ружесmвоmо 0а вземаm учасmuе в ОСД

лatчно члч чрез упълномощен преOсmавumел.

В

съоmвеmсmвче с чл. 115 "б", ал. 1 оm 3ППЦК правоmо на елас в ОСД
упражняваm лuцаmа, коumо са впuсанu каmо акцчонерч в рееuсmрчmе на
"ЩеНmРаЛен )епозumар" М 14 (чеmuрuнаOесеm) ilHu преOч dаmаmа на ОСД, mоесm
лчцаmа впчсанч 0о 0аmа 04.07.2015е,, съеласно спuсък на акцuонерumе по чл. 115
"б", ал. 2 оm 3ППЦ$ преOосmавен оm ,,llенmрален 1епозumар" ДД.
Общuяm брой акцuч е 1 716 330 (eduH мuлuон сеdемсmоmuн u шесmнаOесеm
хtlляOu, mрuсmа u mрudесеm), всяка акцuя е с номlпналн{сiпойносm оm 1 (eOuH)
лев. Всяка еOна акцuя 0ава право на еduн елас в ОСД.
Реечсmрацuяmа на акцuонерumе u mехнumе преOсmавumелч се швършва оm
09,00ч, 0о 09.45ч. в dеня ч на мясmоmо на оСд.

uiч

Акцчонерч, коumо заеOно
пооmOелно прumежаваm акцull,
преOсmавляващч поне 5% (пеm проценmа) оm капumала на 1ружесmвоmq моеаm
слеd обявяване на поканаmа в mъреовскuя рееuсmър,0а uскаm включванеmо на
въпросч u 0а преOлаеаm решенuя по аече включенч въпросч в 0невнuя ре0 на
общоmо събранче по реOа на чл. 223а оm Търеовскuя закон. Не по-късно оm 15
(ЙеmнаОесеm) OHu преОч оmкрuванеmо на ОСД mезч акцuонерч преОсmавяm за
обявяване в mъреовскuя рееuсmър спuсък на въпросumе, коumо 0а бъdаm включенч
6 0невнuя ре0, u преOложенuяmа за решенuя. С обявяванеmо в mъреовскuя
реечсmър, въпросumе се смяmаm за включенч в 0невнuя ре0. Най-късно на
слеdващuя рабоmен 0ен сле0 обявяванеmо акцuонерumе преOсmавяm спчсъка оm
въпрос|l, преOложенuяmа за решенuя ч пtлсменumе маmерuалч по сdOалчщеmо ч
аOреса на управленuе на 1ружесmвоmо, какmо u на Комuсuяmа по фuнансов наOзор.
Най-късно
слеOващuя рабоmен deH сле0 обявяванеmо, акцчонерumе
преOсmавяm спчсъка оm въпросll, преOложенuяmа за решенuя u пчсменumе
маmерuалч по сеOалuщеmо u аOреса на управленче на dрркесmвоmо, какmо ч на
Комчсuяmа за фuнансов наOзор.

на

dа посmавяm въпросч по време на общоmо
събранче ч 0а се uзказваm по включенumе в 0невнuя ре0 въпросч ч по направенumе
преOложенuя за решенuя. Дкцчонерumе uмаm право по време на общоmо събранче
0а заOаваm въпросч a,l оmносно uкономчческоmо u фuнансовоmо съсmоhнuе ч
mъреовскаmа dейносm на dружесmвоmо, незавчсuмо 0алч послеOнumе са свързанч
с dневнuя ре0. Дкцuонерumе в dружесmвоmо uмаm право 0а упълномоtцяm всяко
Акцчонерumе uмаm право

фuзчческо uлч юрuOчческо лuце 0а учасmва u dа еласува в общоmо събранче оm

mяхно uме.

3а учасmuе ч рееuсmрацuя в ОСД акцчонерumе-фuзчческч лuца преOсmавяm
dокуменm за самолччносm. ЮрчOчческumе лчца-акцuонерч преdсmавяm
уOосmоверенче за акmуално съсmоянче в орuеuнал, uзOаdено не по-l{ьсно оm 1
(eOuH) месец преOч dаmаmа на ОСД оm mъреовскuя реечсmър u 0окуменm за
самолччносm на законнuя преOсmавumел на юрчOчческоmо лIJце, койmо
преOсmавлява юрчOчческоmо лuце на ОСА. Пълномошнuцumе на акцчонерч
преOсmавяm 0окуменm за самолччносm u шрччно пчсмено пълномощно по чл. 116
3ППЦК за конкреmноmо ОСД, с,Ёоmарuална заверка на поdпчса ч с мuнuмалноmо
съOържанче, опреdелено в чл.116, ал.1 оm 3ППЦК. Коеаmо пълномощнuкъm е
юрчOчческо лuце, се преOсmавяm 0окуменm за самолччносm на законнtJя
преOсmавumел на юрuOчческоmо лuце, уOосmоверенuе за акmуално съсmоянче в
орчеuнал, uзdаdено не по-кьсно оm 1 (eOuH) месец преOч dаmаmа на ОСД оm
mъреовскuя реечсmър, какmoч uзрччно пчсмено пълномошно по чл. 116 3ППЦК за
конкреmноmо ОСД, с ноmарuална заверка на поOпчса ч с мuнuмалноmо
съOържанче, опреOелено в чл.116, ал.1 оm 3ППЦК.

УOосmоверенче за акmуално съсmоянuе ч пълномощно, uзOаOенч на чуж0 езIJк,
mрябва 0а бъOаm превеOенч u лееалшuранч на бълеарскч езuк в съоmвеmсmвче с
uзчскванuяmа на dейсmващоmо законоOаmелсmво.

Член на Съвеmа на Оuрекmорumе не може Оа бъdе,пълномощнlлк на акцuонер,
освен ако акцuонеръm шрччно е посочuл наччна на еласуване по всяка оm mочкumе
оm 0невнuя ре0.

На основанuе чл.116, ал.7 оm 3ППЦК всччкlt пълномощнч mрябва 0а се
преOсmавяm в мясmоmо на провежOане на събранuеmо 0ва рабоmнч )Hu преOч
dеня на общоmо събранче, каmо 8 същuя срок 1ружесmвоmо може 0а бъOе
увеOомено ч по елекmронен пъm за швършенч упълномощаванuя на слеOнuя
елекmронен аOрес georgi_ivanov@saf-bg,com /в mозч случай елекmронноmо
съобщенче mрябва da
поOпuсано
унuверсален елекmронен поOпuс оm
упълномощumеля, каmо към неёо слеOва 0а е прuложен елекmронен 0окуменm
(елекmронен образ) на пълномощноmо, койmо също 0а е поOпчсан с унчверсален
елекmронен поOпчс оm упълномощumеля/.

е

с

УвеOомяванеmо по елекmронен пъm за швършено упълномощаване не
освобожOава оm заOълженчеmо за преOсmавяне на пълномощноmо ч на харmчен

носumел.

Пълномощнuкъm упражнява правоmо cu на елас в съоmвеmсmвче с
uнсmрукцччmе на акцчонера, съOържащч се в пълномощноmо. В случаumе, коеаmо
в пълномощноmо не е посочен начuнъm на еласуване по оmOелнumе mочкч оm
0невнuя ре0, в неео mрябва dа се посочu, че пълномощнuкьm uма право на
преценка dалч ч по какьв начuн dа еласува. Преупълномощаванеmо с праваmа,
преOосmавенч на пълномощнuка, е нuщожн6. Пълномощноmо, 0аOено в нарушенче
на правuлаmа по 3ППЦК, е нuщожно. Дко бъОаm преdсmавенч повече оЙ"еОно
пълномощно, -uзOаOенч оm еOuн u същ-акцчонер, валчOно е по-кьсно uзOаdеноmо
пълномощно. Дко dо започване на общоmо събранuе, 1ружесmвоmо не бъOе

_]

пчсмено увеOомено оm акцчонер за оmmееляне на пълномощно, mо се счumа
.валчOно. Дко акцuонеръm лччно прuсъсmва на общоmо събранче, uзOаOеноmо оm
неео пълномощно за mова общо събранче е валчOно, освен ако акцчонеръm заявч
обраmноmо. Оmносно въпросumе оm 0невнuя ре0, по коumо акцчонеръm лччно
еласува, оmпаOа съоmвеmноmо право на пълномощнuка, Пълномощнuкьm може 0а
преOсmавлява повече оm еOuн акцчонер в общоmо събранuе на dружесmвоmо. В
mозч случай пълномошнlJкьm може 0а еласува по разлччен начuн по акцuumе,
прumежаванч оm оmOелнumе акцчонерч, коumо преOсmавлява. Пълномощнuкъm
uшa същumе права 0а се uзказва u 0а заOава въпросIJ, какmо акцчонеръm, коеоmо
преOсmавлява,

Не са прuложuмч правuлаmа за еласуване чрез кореспонOенцuя члч
елекmроннч среOсmва, преOвчOенч в чл.115, ал.2, m.5 оm 3ППЦК.
Пчсменumе маmерuалч по 0невнuя ре0, какmо u образец на пълномощно на
харmчен носumел, са на разположенче на акцчонерumе на аOреса на управленче на
dружесmвоmо в ер. Софuя, Район Изерев, ж.к, Изmок, ул, Тuнmява Nрl7Д, всекч
рабоmен dен оm 10.00 ч. 0о 16.00 ч. чhрч поuскване се преOосmавяm безплаmно.
Поканаmа за свuкване на ОСД, пuсменumе маmерuалч по 0невнuя ре0, какmо u
образец на пълномощноmо за еласуване се обявяваm ч на uнmернеm сmранuцаmа
н а dрркесmвоmо - vvtлlw. saf-bg.com,

Прч лuпса на кворум на ocHolaHue чл. 227 оm ТЗ, ОСД ще се провеOе на
04.08.2015е. в 10.00 ч, на същоmо мясmо, прч същumе условuя ч 0невен реd, u mо
ще бъdе законно незавuсuмо оm преOсmавенuя на неео капumал. В 0невнuя ре0 на
новоmо засеOанче не моеаm 0а се включваm mочкч по реOа на 223а оm Т3."
lV. Упълномощава Изпълнителния дирекгор на др}Dкеството да изготви покана

с одобрения по горната точка текст и да предприеме съответните фактически

и

правни действия за обявяване на поканата за свикване на годишно общо събрание в
търговския регистър, до КФН, БФБ-София, обществеността и за публикуването й на
елёпронната страница на дружеството.

Съвет на директорите:
'1.

Станислав Николов Василев:

2. Христо l-{ветолюбов Христов:

3. Георги Йорданов Иванов:

