оБрлзЕц

ПЪЛНОМОIЦНО
.Щолуподписаният
(mрumе uJvreшa u еduнен zраэюdанскu номер - за фuзuческumе лuца; фuрмаmа, ЕИК /аоtпвешно номера, парmudаmа,
mома u сmранuцалпа на впuсване в mърzовскuя реzuсmър u в БУЛСТДТ/, преdсmаапяващ - за юрuduческumе лuца),

в качеството си на акционер, притежаващ ........
(......
...) броя акции
от капитtlла на ,,САФ Магелан" АД, ЕИК: \З0542972, на основёние чл. 226 от Търговския
закоЕ (ТЗ) във връзка с чл. l 16 от Закона за публичното предлаftшIе на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

r,р".,',*Ь';;;;;;;;';;;:;;;;;;;";;;;':;;;;;;;;;;';;';;;;;;;;;;;;,';;;);:;;;;;;;';;;';;;";;;;udаmа,
moJyta u сmранuцаmа на впuсване в mър\овскuя

рееuсmър u в БУЛСТДТ/, преdсmавляваtц - за юрuduческumе лuца)

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
I. Да ме (ни) представлява на редовното Общо събрание на акционерите на
МАГЕЛАН",АД, което ще се проведе на 18.07.2015 год. от 10.00 часа в заседателна 'САФ
зала,
находяща се в административна сграда в гр. София, бул. ,rПрофесор Щветан Лазаров'О
J\Ъ123, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред
сьгласно указания по_долу начин, а пменно:
1.

По т.1 от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността

на дружеството през 2014г.

Ппоект за решение - ОСА приема докJIада на Съвета на директорите за дейностга на
дружеството през 2014г.
Начйн на гласуванеl 91.............." (посочва се eduH оm слеdнumе начllнu ,,за|',
,, проmuв " uлLl,, възdърэtсал се ") ;

2. По т.2 от дневния ред: Приемане на.годишния финансов отчет на дружеството за
2014г., заверен от избрания одитор.
ПDоект за Dешение - оСА приома годишния финансов отчет на дружеството за20l4r,
заверен от избрания одитор.

Начин на гласуване: ,r.............." (посочва се еduн оm слеdнumе начuнu ,,за",
,,проmltв" tлu ,,възdърэlсал се");
,_{
'
3. По т.3 от дневния ред: Вземане на реЙение относно покриване на счетоводната

загуба на дружеството за 2014г.
Проект за Dешение: ОСА взема решение счетоводната затуба на дружеството за 2014г.
да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.
Начин на гласуване: ,r.............." (посочва се eduH оm слеdнumе начtлнlJ ,,зQ",
,, проmuв " lьлu,, възdърэtсал се ");

4. По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов
Василев, Христо Щветолюбов Христов и Георги Йорланов Иванов от отговорност за дейностга
им през 20|4г. като членове на Съвета на директорите.
Проект за Dешение: ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо
Щветолюбов Христов и Георги Йорла"о" Иванов от отговорност за дейността им през 2014г.
като членове на Съвета на директорите.
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Начин на гласуване: ,r.............." (посочва се еduн оm слеdнumе начuнu

,,зо",

,,проmuв" uлu ,,възdърэtсал се");

5. По т.5 от дневция ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за

независим финшrсов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015п.

Проект за решение: ОСА избира ,,АТЛАС ОДИТИНГ" ООД, ЕИК

1З1039504
/специа-пизирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специtlлизираните одиторски
предприятия под Nsl14/, за извършване на проверка и заверка на год,Iшния финансов отчет на
дружеството за2015г.
Начин на гласуване: ,r.............." (посочва се еduн оm слеdнumе начuнu ,,за",
,,проmuв" 1,1лu ,,възDържал се");
;

(В сiучаumе на непосочване на начuна на alacyBaHe за преdлаaанumе решенuя по въпросumе оm
dневнuя ped, пълноtполцнuкъm ulyla право на преценка, dапu dа zласува u по какъв начuн).
II. Пълномощникът има/няма (ненужноmо се зачерква) право да прави предложения
за решенпя на редоЁното Общо събрание на акционерите.

ПI. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в
дневния ред при усповията на чл.231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл.223 плп
чл.223а от ТЗ. В с;rучаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ п"л"оЙощЕикьт има/няма право на
собствена преценка, далп да гласува и по какьв начин.
(волеuзявленuеmо в m.III на пълноJйоulноmо се оmбелжва със зачеркване на ненужноmо)

права

Съгласно чл. 11б, ал. 4 от ЗППI|К преупълномощаването с изброените по-горе
е НИЩОЖНО.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

