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ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  

„СВИЛОЗА” АД , ГР. СВИЩОВ 

 

Съветът на директорите на «Свилоза» АД на основание разпоредбите на чл. 223, 

ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на 

дружеството на 25 юни 2011 г.  в 11 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – 

Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения 

за решения:  

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 

приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2010 г. 

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2010 г. 

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и 

одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 

приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския 

доклад.  

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на 

дружеството за 2010 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на 

дружеството за 2010 г. и одиторския доклад.  

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на 

директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2010 г. 

6. Приемане на решение за покриване на текущата загуба, реализирана от 

Свилоза АД през 2010 г. с част от неразпределената печалба на дружеството от 

предходни години. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

решение текущата загуба, реализирана от Свилоза АД през 2010 г. в размер на 32 000 

лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от предходни 

години общо в размер на 81 000 лв., като разликата в размер на 49 000 лв. бъде отнесена 

във фонд Резервен на дружеството. 

7. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 

2010 г.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва отчета за 

дейността на одитния комитет на дружеството през 2010 г.   

8. Изслушване на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с 

инвеститорите на дружеството през 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание 

на акционерите изслушва представените Доклади за дейността на директорите за 

връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г. 

9. Избор на регистриран одитор за 2011 г. Предложение за решение: Общото 

събрание на акционерите приема решение за избор на  регистриран одитор на 

дружеството за 2011 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет. 

10. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на «Свилоза» АД 

за нов 3-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите 



преизбира одитния комитет на дружеството в състав Дианка Ангелова Стефанова от 

гр.Свищов и Петър Пламенов Радев от гр.София за нов 3-годишен мандат.  

11. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на одитния 

комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера 

на възнаграждението на всеки член на одитния комитет на «Свилоза» АД, както следва: 

по 100 лева на заседание. 

 

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез 

представител.  

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса 

на дружеството в гр.Свищов, Западна индустриална зона, всеки работен ден от 10.00 до 

16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на 

събранието са публикувани на електронната страница на «Свилоза» АД – 

www.svilosa.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до 

приключването на общото събрание.  

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на 

«Свилоза» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече 

включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския 

закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 

представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат 

включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския 

регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на 

следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, 

предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на 

управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.  По време на 

общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по 

всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото 

състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са 

свързани с дневния ред.  

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 

ТЗ общото събрание ще се проведе на  10 юли  2011 г. в 11 часа, на същото място и при 

същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по 

реда на 223а от ТЗ. 

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10 

часа до 11  часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери 

представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят 

оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за 

самоличност на законния представител.  

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на 

акционер в общото събрание на основание  чл. 12, ал. 3 от Устава на «Свилоза» АД и 

Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо 

представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо 

събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото 

лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  

документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска 

регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено 

пълномощно за конкретното заседание на общото събрание със съдържанието по чл. 

116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от 

юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на 

представляващия дружеството – пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за 

http://www.svilosa.bg/




.4o
aKrIr4oEepLITe Ha
cBr4no3AAA

nPEIJIOXEHI4E

na Cbsera Ha ,ulpeKropr4re na CBLIIIO3A A,{ upes llpe4ce4a.rena ua C,{ no r. 1 or

AHeBHr,ur pe4: flpreuare Ha roAr.rmnr.rr AoKnaA Ha Crnera na 4upeKTopuTe sa 4efinocrra na

Ipy)KecrBoro npes 201 0 r.

C! ua CBI{JIO3A AA, cJre.q Karo rr3rorBrr, pa3rJreAa rl rrprre Ha cBoe 3aceaarr[e
ro4rlmen AoKJraA 3a gefiuocrra Ha.qpyxecrBoro npes 2010 r., rcofiro 6eme npeqcrareu
na rndpauua or OCA perucrpnpaH oAnrop, rpeAJrara na 06qoro crdpauue na
axrlnoHepr.rre Aa rrpr{eMe cJreArroro pemeune no r. 1 or 4uennur pe4:

Ilpeg.noxeHue ra pemenrre:
O6qoro cr6panue Ha arurroHepr{Te rrpr4eMa ro.qr4rrrErrr AoKJra,q Ha CbBera na 4rapelcroprare
sa Aeiuocrra Ea ApyxecrBoro npeg 2010 r.

flpe4ce4aren ua C.{:



Ao
zr(ql,IoEepnTe Ha
cBr4rro3AA''q

nPEAJIOXEHT4E

Ea Crsera Ha ,wrpeKropr4re ua CBI4JIO3A A,{ vpes flpe4ce4arenx na C,I[ no r. 2 or

.qHeBHnr peA: flpueuaue na ro4.rrrrHllt KoHcoJrr,rAI{paH aoKJraA Ha Csnera ua gupeKToplrre 3a

4eftnocrra na 4pyxecrBoro trpe3 2010 r.

C! ua CBIIJIO3A AA, crreA Karo [3rorBu, pa3rJreaa n rprre Ha cBoe 3aceAanrre
roar{meu Kouconrra[pau aorciraA ra Aeftnocrra rra ApJmecrBoro npes 20lp r., KofiTo
6e're npegcraren na as6pauuq or ocA perrrcrplpaH oAtrTop, npeaJrara na odrqoro
crbpanue na aKqrroHepure Aa rrplreMe cneAuoro perneHrre rro r. 2 or qnerxun peg:

Ilpeg.noxenue sa pertreurre:
O6uoro cr6panr,re Ha aruIr,roneprlTe fiprreMa ro,qurnHur RoHcoJrrr,ry{pan AoKJraA Ha Crsera Ha
.qupeKropure 3a 4efiuocrra na 4pyxecrBoro npes 20 I 0 r.

flpe4cegaren na C,{:



.{o
aKqr4oHepnTe Ha
cBr4no3A AA

TIPEAJIOXEHI4E

ua Crnera ua 4rapercropure na CBI4nO3A AI .rpes llpe4ce4arenx xa C.{ no r. 3 or 4ueruur
pe4: flpueuane Ha o4nrvpatvr. roAurrreu ![unancon orrrer Ha ApyxecrBoro ga 2010 r. u
oAr.rTopcKrrr AoKJraI.

C.neA rcaro rl3rorBrl roArrmeH Qunancon orqer Ha apyxecrBoro ra 2010 r.,
Crgerrr Ha atrpexToprrre CBI{JIO3A A{ ro npegcraBn 3a npoBepka rr 3aBepxa Ha
perucrpupaHns oAurop Ha CBI,IJIO3A A.( - ,,.{e.noftr Oqur,' OO!, crc ceAarruqe rr
aApec Ha ynpaBJreH{e n rp. Cor}ua 1303, 6y.n. <<A;rercangrp Crarr6o.nuficxu> J\b 103, c
EIIK: 121145199, c per. Jl! 003 perncrrpa na II{EC. fo,qumunnr {unancon orrrer Ha
ApyxecrBoro e npoBepeu n 3aBepeu or perlmpnpaurrfl olrrrop n flptrer or CA Ha
ApyxecrBoro.

B ra:u eprrrca C.{ na CBI,IIO3A A! npeq,rara ua O6qoro cr6panue ua
aKrrrroHepnre Aa rrpueMe clreAuoro pefieHue rro r. 3 or 4ueauur peg:

llpeg.noxenr.re :a pe[Ienrle:

o6utoro cr6panr,re Ha aKrlr.roHepr,rre nprreMa ol.v.'Tupa*rrr. ro.uurrreg (lrznancoe orqer Ha

ApyxecrBoro sa 2010 r. u oar4ropcKr.rr AoKJra.q.

flpe4ce4arer ua C



!o
aKrlr4oHepr.rTe Ha
CBI4NO3A AA

IIPENJIOXEHI4E

na Cr,eera Ha Ar.rpeKropure ua CBIIJIO3A A[ upes flpeaceAarens ua C.{ uo r. 4 or
AireBHrrr pe4: flpueuaHe rra o4rrrvpauvr^ Kouconu.qupaH roArrrrreu (puuaucon orqer Ea
Apyr{ecrBoro 3a 2010 r. u oAl4ropcru4s Aoua.q.

CneA raro rr3rorBn roArrrrreH KorrcoJruAnpan rfunancor orqer rra ApyxecrBoro
sa 2010 r., Cnnerrr Ha ArrpeKropr{Te CBI{JIO3A A{ ro npegcraBr.r 3a npoBepxa n
3aBep(a Ha perr{crprrpaHrrr oanrop na CBIIJIO3A A,{ - ,,.{e.noftr Oqnr" OO,{, crc
ceAarrrrqe rr aApec Ha yrrpaBJren[e B rp. Cor[ua 1303, 6y,r. <A.nercauqrp
Crau6oruficxp Jlir 103, c EIIKr 121145199, c per. J\b 003 perucrrpa lra IflEC.
Iogunnmr roHcoJrrrAr{paH r[nnaucon orrrer Ha ApyxecrBoro e rrpoBepeu r{ 3aBepen or
peurcrp[pauuc oAnrop rr nplrer or C! Ha ApyxecrBoro.

B ralu epr:xa C! ua CBI{r'IO3A A,{ npe4.nara na O6qoro cr6qanue ua
arqnoueprrre Aa rrpueMe creAuoro pemeune no r. 4 or quennna peq:

rlpe4.noxenue sa pertreurre:
O6rqoro cl6panue Ha axqfiouepr4Te rrpr4eMa oAIlTIapaHI4r KoHconr,rArrpaH roArrrrreH Qr.rnaucon
OTIIET HA APYXECTBOTO 34 201 O f . U O,4I'TOPCKIIJI ,4OK,'IAA.

flpe4cegarer na C,{:



,{o
aKqr,roHepuTe Ha
cBr4no3AA'4

IIPEMOXEHI4E

na Crsera Ha aupeKropnre Ea CBI4IO3A A,{ vpe flpegcegarelx ua C,{ no r. 5 or gnernu-r
pe4: flpueuaue Ha perueHr,re sa ocso6oxAaBaHe na rrJrenoBere ua Crnera ua gr,rperTopr,rre or
orroBopuocr sa Aeftnocrra r.nr npe3 2010 r.

Ilper 2010 r. ca rlrBbpmenrl rrpoMeHrr rrs r[r:uvecrrlTe Jr[qa, trpeacraBrsBaql
rcpuArlqecKrlTe nrrqa - qJrerroBe ua C! ua apyxecrBoro, KaKTo npoMeuu BbB
BbrpemHoro pa3rrpeaeJreH[e na Qyurquure Ea trJreHoBere Ha cbBera, xouro ca 6u.nn
cboTBeTHo orroBecTerr[ oT apyxecTBoro no HopMaTrrBHo npeABIIaeHuq pea.
Brr eprsxa c ropnoro, CA na CBIIJIO3A A,{ npeg.nara na O6qoro cr'6parue na
axqHonep[Te aa trpneMe cneArroro pertrexrre no r. 5 or gnenunc pea3

flpeg.noxenue ra pemen[e:
O6rqoro cr6panue Ha aKrllrouepure ocno6oxlaga or orroBopHocr greHoBere na Crnera na
aupeKTopr.rre sa 4eftnocrra urr rrpe3 2010 r.:

1. Kpaclrlrlrp Eanver ,{a'rer - flpe4ce4aren ua Craera na 4r,rpeKTopr.rre

2. KEA C.A. (KBD S.A) - I{snrnnr.rrerreu qrreu ua C,{ go 16.11.2010 r. u 9nen na C.{ creg
16.11 .2010 r .

KEA C.A. (KBD S.A) e rpeAcraBruBaHo n C,{ na <Cruroea> A,{, KaKro cneABa:
- ao 21.10.2010 r. - o:r MuxarE:r feopruen Ko:rven
- or 21.10.2010 r. - or Huxonafi feoprrzen Ea,qen

3. <Cnrlnosa - 2000) AA - 9neunaC.{4o16.11.2010r.uZsnsruurereuvreuuaC,{cne4
16.11 .2010 r .

<Ceunosa - 2000> A,{ e npe4cranJrrBarro B C.{ ua <Cnuroao A,{ xarro cne4ra:
- or Bur<rop 3apen 4o 15.03.2010 r.,
- or Hlrxonaft feopruen EaAes - or 15.03.2010 r. ao 16.11.2010 r. r.t
- or Muxau.n feopruen Konqen - crea 16.1 1.2010 r.

flpe4ce4arer na C,{:



.{o
aKrlt4 oHepv Te Ha
cBr4no3AAI

IIPE.INOXEHI4E

na Creera ua guperropure na CBIIIIO3A A! upes flpeaceAarenr ua C.{ no r. 6 or 4nenuza
peg: flpueuaue Ha peureur,re 3a no(pr{Baxe Ha reryrqara :ary6a, pea-nr.rsrnparra or Cnlrno:a
A,{ npes 2010 r. c qacr or Hepa3[peAeneHara ne.rar6a Ha ApyxecrBoro or rrpeAxogur,r
fO.trI,IHII.

C! na CBI4JIO3A A,{, c. eg xaro pa3rrreAa r}nnancoelrrr p$yJrrar Ha ApJr't(ecrBoro 3a
ortrerrrara 2010 r. u rrarpyrrauara Hepa3rrpeAeJrerra neqa,r6a or npelxoA{rrr roArrurr,
rrpeAJrara ua O6qoro c66pauue Ha aKrlrroueprrre Aa npueMe cJreArroro peurenue uo r. 6
oT ArreBHIls pea:

flpeg,roxenr.re ra perueHrre:
O6uoro cl6panue Ha aKrlr4oHepnre rrprreMa perrrenue reKyrrlara :ary6a, peaausr.rparra or
Csurosa A,{ npe: 2010 r. B pa3Mep na 32 000 re. Aa 6rAe rro(prrra c rracr or
Hepa3rrpeAeneuara neqan6a Ha apyxecrBoro or npe.e(oAHr{ ro,qr,rHt o6Iqo B pa3Mep Ha
81 000 rs., r€ro pir3JuKara B pa3Mep Ha 49 000 nn. 6:sAe orueceua nln $on4 Peepneu ua
ApyxecrBoro.

Ilpe,4cegaren ua C,,{:



..t-:i

Io
aKqr{oHep}rTe Ha
cBttJIo3AA,q

IIPEruIO)IGHI4E

ua Crsera na Ar.rpexropr.rre ua CBI,IIO3A A,{ rpe flpegce4are.n.r ra C.{ uo r. 7 or Anegnu-s
pe4: I4scrryuraane Ha orqera 3a aefisocrra na oAlmxur KoMr.rrer Ha ApyxecrBoro npes 2010r.

C.{ na CBIIJIO3A A,{ npe4rara na 06qoro cr6pamre Ea arqrloneprre Aa nptreMe
cneAuoro pemexrle tro r. 7 or,qneruna peg:

Ilpeg.noxenne ra perueuue:
O6rqoro cr6panre Ha arqlrroHepr,rre rccJryrxBa orqera 3a AefiHocrra Ha o,u{THrrr KoMr,rrer Ha
ApyxecrBoro rrpeg 2010 r.

Ilpe4cegarer na C,{:



Ao
aKrlr.roHepr.rTe Ha
cBI4nO3AAA

TIPEANOXEHI4E

na Crsera Ha Auper<ropzre na CBI,IJIO3A A,{ vpes flpe4cegarena na C,{ no r. 8 or anesxrt
pe4: llsclyunaue Ha roAr.rrrrHr.rre AoKJraAu aa 4efinocrra Ha AEpeKTopLrre 3a Bp63ru,r c
r,rHBecrr{Topr,rre Ha ApyxecrBoro npea 2010 r.

T.r. npe orqeruara 2010 r. ABe n[qa ca 3aeMalrtr nocneAoBarerrno AJrbxHocrra
ArpeKrop sa Bp63nrr c rnBecrrrrornre Ha Apyx(ecrBoro, C,{ na CBIIJIO3A A.{
npeAJrara na O6qoro cr6panne Ha aKqrroueprrre Aa [prreMe cneanoro pemenue no r. 8
OT AHEBHIIfl PEA3

Ilpe.q.noxeune ra petleHrle:
O6utoro cr6panlre Ha aKrlr{oueprrre rtcJryrrrBa npeAcraBeHr4Te ,,{oua4N la 4efiuocrra ua
ar.rpexTopr{Te 3a Bp63Kr,r c r.ruBecrr{ropr,rre Ha ApyxecrBoro rpes 2010 r.

Ilpe4cegaren ua C,{:



.{o
AKIII,IOHEPI,ITE HA

cBr4no3AAI

IPEAnOXEHI4E

Ha Crsera Ha Ar.rperroprlre ra CBIIIIO3A A,{ vpes flpegce4aren.r na C[ no r. 9 or
AHeBHT{I pe,q: Hs6op na perucrpr4pau oArrrop 3a2017 r.

Br,s ocnoea Ha rloJryrreHa rlpelopbxa or oA[THIts KoMurer rra ApyrrecrBoro, u3JrorteHa
B roAnrtrHur AorcrraA, C! na CBIIJIO3A A! npeAJrara na O6qoro cr$panue ua
arrluofiepnre Aa npueMe cJreAuoro pe[enne rro r. 9 or guernur pe4:

Ilpeg.noxenue sa pemeHr,re:
O6rqoro c:r6parrue Ha aruIr{or{gpr{Te nprreMa peureHr,re sa rc6op Ha perrrcrpr{pan oArrrop r{a
ApyxecrBoro sa 2011 r. clrJracHo npeAcraBeuara rrpenoptKa Ha o4ll.'tnvrs. (oMr.rrer, a

MeHHo: ,,,{enoftr Oaur" OOA, ctc ceAanr4rqe [r aApec Ha ynpaBneHne r rp. CoQur 1303,
6yn. <Anexcau4rp Cran6o:ruftcr<ra> l\b 103, c EI4K:121145199, c per. J,,lb 003 perncl pa ua
I4NEC.

flpe4ce4arer na C,{:



,{o
aKuv oHepr4Te Ha
CBI,INO3AAA

I]PE,[JIOXEHI4E

ua Ctsera Ha AlrpeKropllre ua CBtr4lIO3A A,{'rpes flpegce4arers ua C!, no r.10 or
,uHeBHra{ pe4: flpueuane Ha pe[reHr4e sa nper,rs6rapane Ha oArarHr,rr KoMrrrer na <Csr.rro3aD
A,II :a uos 3-ro4nrnex vau4ar.

Ilopa.qu rr3TurraHe rra MaHAara Ha Hacrorqufl oArrreu KoMnrer Ha ApyxecrBoro, C! na
CBIIJIO3A A,{ npeg.rara na O6qoro cr6panue Ha aKqrroHeprrre Aa nptrerye cJreArroro
pertreHrre no r, 10 or AueBrrxr peA:

llpeg.noxeuue la petleHne:
O6rqoro cr6pauue Ha axrlr4oHeprrrg nper,r:6upa oAurHr{r KoMr,rrer Ha Appr(ecrBoro B

cr,cran ,{uarma Anrenona Cre(fanona or rp.Cnlrrqon ra llerup flnarrleHog Pa,qen or rp.Co$lrx
sa uos 3-roar,rmeH MaHAar.

flpe4ce4are;r ua C,{:



..1+

,{o
arquoHepnTe Ea
cBuno3AA'q

nPEAJIOXEHT4E

ua Clnera na,4rpeKroprTe rra CBI4JIO3A A,{ upet Ilpe4cegarenr ra C.{ no r.l l m
IureBHnr p€A: Oup€Aenfire rra pa3Mepa Ea BtgHarpar(aentrero Ea qlerroBEre Ea o,emHut
KOMTITCT.

C,{ na CBIIJIO3A A,{ npea.rara ua O6qoro cr6panr.re Ha anrlnoneprrre Aa trprreMe
c.neAuoro pemerrtre no r. 10 or guernua peg:

pegroxexne ra pe|treHne:
\

O6qoro cr6paune Ha ar(qrrouepr.rre o[peAeJlr pa3Mepa Ha BrcHaxpo(IeHr,rero Ha
BceKI,I qneH Ha owt. latrt KoMlrrer sa (CB[ro3a)) A,{, rarto cJIeABa: rro 100 nena ga
3aceAarue.

Ilpe4ce4aren ua C[:


