
ПРОТОКОЛ
от Редовдно Общо еъбрание на акционеритена “Каучук" АД ,тр. София, вик:шшзт. проведено на 30.06.2022 т.,е уникален илептифиющиомшкон тта събил нето -шизоотпксови

!. КОНСТИТУИРАНЕНА РЕДОВНОГОДИШНООБЩОСЪБРАНИЕ НААКЦИОРГЕРИТЕ

Мието на провеждане. гр.Софни, община Сч титичва, ралол „Среден”, бул.“Витоша“ и 39, ет.], ан.5
Дата: 30.06.1012 |.Начплп: 15:00ч. (илочноевропейско пшщдршп вреие ЕЕТ =иТС+3)/[2:00ч(кпордипираноуниверсалновреме те;
в 15:10 часа Ри Николай генчев > изпълнителен пират-ор иа Каучук Ад - докладваза резултатите от регистрацията на акционерите, като прочие протокола отМандат-ната комиеии
Регистрирани еа четирипа акционери и техни пълноионтпици, притежаващи пбшо550753 брои акаии е право на глас или 58.46 % от капитала тта „Каучук“ АДЕдин акционер : представен тичтто от управителя му и представлява 3907251обикновени поименни акции или миии/„ от капитала а трима акционера у-таетват всъбранието чрет пълномощник и прелетивчиоат още 159971 бр. обикновенипоименниакции или това % от капитала на дружеството.За извършенатарет иетрации е еъетавев списък на регистрираните .ш учаетие в общотосьбршие акционери и пълномощници. след проверка на самоличността им ипрепетавителннташшст. Всеки акционер н пълномощник е полвжил лично ттодпиеаси върху списъка. като списькьт ее ааоерира и итораттите от общото събраниепредседател и Секретар.

г-н Николай генчев откри желанието на редовното годишно общото събрание наакционерите (ОСА):
г.и Никплий генчев ттретнтожн на се пидлпжи ттп гласуване от ОСА приеье-твнетона лица - неакиноиери в дружетою, в именна:
адвокат Полина Георгиева
адвокат гумен Еленски
адвокатМила Йптппи

ГЛАСУВАПИ “ЗА”: 550753 Пара ,
10[)% от предствпения капитал или 58,46 % 01капитала на дружеството и от дкциит: е право на ти:;ГЛАСУВАМ "ПРОТИВ"- 0 писа:ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ. 0 гласаБРОЙ НА Акциить, ПО които СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:5513753 гласа ,

100% от представения капитал или 58,46 % от капитала надружеството и от акциите с право на глас;ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТЕИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГПАСОВЕ: 550753 гласа ,
100%от ттредетавонии капшзл или 58.46 % от капитала на дружеството и от акциите еправо на глас.

Присъктшшетв „„ тииоиаотеаиииоиири в приети
Гтн Николай Генчев Уважаеми акционери. гита,-гат на „тим „



свика лнетттнтпо Общо събрание по акционерите на основание чл. 223 от Търговския
жака“, като поканата за събранието е обявена в Търговския регисгьр ким Агенция по
вгтттоттапиятвс вписванията, вттисиине ш 202205251о3441. предстпвснв е на Комисията
по финансов палаор и оповестена чрез инфррииционеп саит по спедимния ред на ттл.
115, ат. 4. 5 и е огзппцк и по усо стратшпатл нв дружешсто.
На сьбранисто присъстват и следните членове на Съвета на .тиреиторигс; Николай
Велков Генчев

Гтн Николай 1енчев: За делово протичане на сьбраниего и в съответствие с

итискеапияттт на чл. 222, .шА от Търговския закон, предлагам да бъдат иаорапи
председагел, Секретар и Прсороител на гласовете тта акционерите при
упражняването на правото им глас тто отлелттито точки от дневния род
Прететагаи. както следва.

за Председател на събрание“ да бъде избран ген николай Венков Гепчещ за
секретар г-ттта Мила Емилов: потова и за преброител така Мила Емшюви
Йоюип

Моля да гласувате по направеното пред,-тожение ва Председател на събранието да
Бъде избран Николай Велков гел-тов:

ГЛАСУБАЛИ "ЗА”: 5507535 Наш ,
100% от представения капитал или 58,46 % от

капшши на дружеството и от акциите : право на глас,
ГПАСУЕАЛИ“ПРОТИВ“: 0 тласа:
въздъгжмт СЕ. 0 тппса
БРОЙ НА АКЦИИТЕ. по КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕШ-ш ГЛАСОЕЕ"
550753 гласа , 100% от представения капитал или 5846 % от капитала на
дружеството и от акциите (, право на глас,
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОЛАДРНИТЕ ГПАСОВЕ: 550753 гласа ,

шоп/тт

ог пренсгавения капитал или 55.46 % от копитата на дружеството и от акциите с

право на тис:

ПРЕДЛОЖЕНИЕТОЕПРИ];10 ОТ ОСА

Моля да тласувптс по направеното пре/шожечие аа Секретар на събраниетода бъде
избрани гчкя Мило Емиловп йтпова:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА". 550753 гласа , той/„ от представения капитал или 58.46 % ог
питала на дружеството и от акциите о право по глнс.
ГЛАСУВАЛИ “МНТЮ/Ш." 0 Гласа,
въздъгжми (“В 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИ-ГБ. ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСГВИТЕГГНИ ГЛАСОВЕ:
550753 гласа ,

100% от представения Капитал или 55.46 % ш капитала На

дружеството и от акциите с право на глас,
ОБЩ вгои НА ДЕйСтвитшп-ю 110ДАДЕ1ШТЕглнсовв- 550753 гласа ,

това/„

от представения капитал или 58.46 % от капитала тта дружеството и от акпитпе с

право на тиас;

ПРЩЛЦЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТОСА

Моля да гласувате по направеното предложениеза Пребрпит ол да бъде избрана г-жя



Мила Емилпвв Йотов:

ГЛАСУЕАЛИ "ЗА“: 550753 Паси ,
МИР/т. 01 представения капитал или 5В,46 % от

напиталана дружеството и от акциите с право на Глвс;
ГЛАСУВАЛИ"против”: 0 имат
ВЪЗДЪРЯКАЛИ СЕ 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИ-[Е, ПО КОИТО СА НОДАДЪНИЦЕЙСТВИТЕПНИ ГЛАСОВЕ:
550753 гласа - 100% 01 пишкането! капитал или 53.46 % 01 капитала на
дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО подАдЕнитн ГЛАСОЕЕ: 5511753 глш , тоиот представения капитал или 58.46 % от кшитшш на дружеството и от акциите с
право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТОЕ ПРИЕТО ОТОСА

Иво дните Леагедатщ и Сек спи „дариха ошетишлд иа Списъка ср »
регистриршшпхеакционери и латиоиощниин,които „однос-сео.

Ген Николай 1 енчев Уважаеми акционери, унджаеми присъстващи на събранието, в
поканата, обявена в *1тртопскид ретисгвр кьм Агенции по вписванията за свикване на
днешното ОСА о странен предложеният от Съвета на директоритс тта ,.Каучук“ Ад
дневен ред на днешното събрание
дневниит ред на Общото Събрание на .,Каучук” Ад. съгласно обмена-га покана е,
както следва:
1 Приемане на Годишен дати на Ст.аета на директорите за дейност на
Дружеството през 2021 т., Пред тожение та решение: ОСА приема Годишнитт доклад
на Съвета на директорите за дейността на дружеството прот 2021 г.:
2. Приемане на Годишен конеолидиран доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2021 г; Предложение тв решение: ОСА приема
Гоиитттнии ионеолидиран дототтш на Съвета на дирскторнтс за дейността на
дружеството пред 2021 1

: Приемане на од ирании Годишен индивидуален финансов отнет на
дружеството аа 2021 год.: Предложение та решение“ ОСА приема одитиранит
Годишен индинидувнен финансов отнет на дружеството аа 2021 под :

4. Приемане на одитирании Годишен консолидиран финансов отчет на
Дружеспкую за 2021 год.; Предложение за решение ОСА приема одитирании
Годтдттен коасолндиртн финансов отчет на дружеството аа 2021 тип.;
5. Оцебряванс на Одиторскил доклад та итвьршсиия одит на Годишнид
инди-Вишанов финансов отци на дружеството ад 2021 то,. . Предложснис аа решение:
ОСА сдобрява Одиторскив доклад аа извършения одит на Годишнии индивидуален
финансов отнет на Дружеството на 2021 код.;
о Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишнил
консолидиранфинансов отчет на дружеството за 2021 год.; Преможение за решение:
ОСА одобрява Одиторскив доклад за извършения одит на Годишни коисолидиран
финансов отчет на дружеството за 2021 год.;
7. Приемане на Годишнил доклад за дейността на директора за връзки с
инвеститорите пред 2021 Предложение за решение“ ОСА приема представения
доклад за дейността тта директора ва пратки с инвеститорите през 2021 г.,
в. Втенинс на рсшспиь: ал разпрвдслянс на печалбата на Цружешвото,
реализирана през 2021 тод съгласно предложение. сьдърианто се а иатериалитс по



дневния ред Предложение за решение ОСА приема предтожеттието тта Съвета на
директорите за разпределяне на печштйата на ЛРУЖгпвош, реализирана през 2021

год., съгласно предложение, СъаТьРжашо се в материалите по дневния ред;
9 Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2021 над и

отътаетявапе тта СД за извършване на необходимите действия, Предложение за

решение ОС взема решение за изплащане тта дивидент, при спазване изискванията на
И и ЗППЦК от печалбата за 2021 топ съгласно прептожение, съдържащо се в
материалите по днеппия ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството
на ттредприеме всички необходими правни тт фапичвски действия относно
изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително итвор на
финансова институция. чрез която „те се извършат плащанията, начален и краен срок
да изплащанена дивиденти.
10 Приемане Доклада на Опитнил комитет за дейност-та му през 2021 три
Предложение за решение ос». приема Дотозада на Опитния комитет за дейността му
през 2021 год.
11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвеп на
директорите на дейността им през 2021 год, Предложение за решение. ОСА
освобождава от отговорност членовете наСъвт на директорите за дейността им през
2021 год,
12 Приемане на Доклада на Сина на директорите за Ишънненис тта Политиката
за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021
год. Предложение за решение Общшо събрание приема Доклада на Съвета на
директорите за изпълнение на Поттититката за възнагражденията на членовете на
Съветана директорите на дружеството за 2021 тод
13 Опредетяне размера на възнагражденията на члепштпе на съвета на
директорите и на Изпълнителния директор та 2022 год. Предложение за решение:
общото събрание взема решение размерът тта възнагражденията на Съвета на
директорите и на Изпълнитетния директор за 2022 да останат без проикна оънтасно
приетата Политика за възнагражденията на нпеноветс на съвета на директорите на
дружеството.
14 Избор на регистриран одиторнспепинтикираното одиторско предприятие, което
да извърши првнсрка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на
„Каучуи“ АД за 2022 тоа Предложение за решение ОСА избира одитор/
спепиализираното одиторска предприятие, което да извърши проверка и заверка на
годишния индивиатудтен финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год., съгласно
предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
15. Избор на регистриран одитор/специатизираиото одиторско предприятие, което
да извърши проверка и заверка на топитттния консолидиран финансов отчет на
„Каучук" АД за 2022тод Предложение за решени ОСА избира одитор/
спсдлатптзираното одиторско предатриятие, което да извърши проверка и заверка на
тодишнил консотдтшттран финансов отчет на .,Каучук“ АД аа 2022 тод, съгласно
предложение.съдържащо се в материалите по дневния ред.

Регистрираните за унасше акдиопсри и гтълномодптиди (ако са им дадени такива
права» имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и да правят
предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред до прекратдване на
разишванията по този аъпрое и преди гласуването на ретпение тш ттсго от ОСА,
с оглед ооотоа а.. во то, не не са предстапстти пеишш издадени от дружеството акнии
с право на глас, на основание чл, 231, аз.

1

тз, разглеждането на други въпроси, извън
вшочвните в дневния ред. не е възможно



КОНСТАТАЦИИ на пгвдсштвляи свкгвтмгя НА СЪБРАНШЗТО:
Налице е необходимият кворути, предвиден в чл. 217, ал. 2 от Търгенскил аакои. тъй
като присъстват и са ретиетрирани четири акнионера и техни пълномощниди, като
общо са представени 550753 броя акции е право на глас иди 58,4б % от капитала на
дружеството и от акциите е право но тлае. Едип акционер е предетааеи лично от
управителя му и представлява 3420782 обикновени поимстши акнитт или имат. от
капитала, а трима акнионера уи тват в събранието Чрет пълномощник и
предеташвдт общо |5997| вр. обикновени поименни акции или това % от капитала
на дружеството и от акциите е право на глас, поради което редовното ОСА, свикано

во закони и уетатта, може да бъде открито и на втима решения.

РАЗИСКВАНИЯ.

Вътраитетптл по коветитуирането, дневтдттт ред и провеждането на общото еъорание ва
атонаонерите не бяха напранетш.
Председатели ви ОСА ген Николай Генчев предложи да се пристъпи към гласуване
на точките от нневнив ред.

Ш РЕШЕНИЯ

но така парна от дневния ред.
т

Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите та дейност на
дружеството през 2021 т , Предложениеш решение.- ОСА приема Годишнил доклад
на Сънета на директорите за Дейността на дружеотно то през 2021 т ,

г-н Николай Генчев. Към интериатите та събранието с приложен доклщьт на Съвета на
директорите за , ейноетта и управлениетона дружеството за 2021 т.

Има аи въпроси по дишащд и по направеното предложение за решение и други
предложения на решения7 (Не ппитттьт]

г.и Николай Генчев” Моля да гласувате по направеното прештожение за вземане на
решение: ОСА приема Годишниа доклад на Съвета на директорите та дейността на
Дружеството пре, 2021 г

ГЛАСУЕАЛИ “ЗА": 550753 т-ттаса шии от представения капитал или ама % от
капиталана дружеството и от линиите е право на мис;
ГЛАСУВАЛИ"лютив“: 0 гласа:
въздъгжми св () т.таса
БРОЙ НА АКЦИИТЕ. по които СА НОДАШЗНИ ДЕЙствитвпни ГПАСОВЕ:
550753 гласа , том от представения капитал или 58.46 % от капитала на
дружи ното и отпадните с право на глас;
ОБЩтой НА двйствитвлно ПОДАДЕНИТЕ гпАсовп- 550753 гласи ,

шоп/о

от представения капигал или вто % от капитала на дружеството и от акциите е
право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 5 типа , ОСА лриапи Годишни)! доклад на Съвета на
директорите за дей/шиити наДртотегиеото през 2021 а

По т тка втора от дневния ред
Приемане на Голитпен ионеолидиран доклад на Съвета на директорите аа дейността
на Дружествотп през 2021 г; Предложение ад решеиие: ОСА приема годптпптил



иснсалидиран доклад на Съвета на директорите за деинастгн на Дружетото през
2021 г.
Ген Николай Генчек Към иатсриапипе за събраттиета е прилажеи Годишнии
кансалидиран доклад на Съвет на директорите за дейнота на Дружеството през
2021 г.
Има ли въпроси „а иататада и по хшпрппшт предлажетпие за решение и други
прсштажетата за решениа 7 (Не пщтъпиха)

г.и цикаиай Генчев Моля да гласувате па направената прешюжение аа вземане на
решснис за приемане на Годишни консолидирап доклад тта Съвета на директорите за
нейната на дружествата през 2021 г.;

ГПАСУВАЛИ "3 5511753 т.таса ,
100% от представения капитал или 58:16 % ат

капитала на дружс тното и от акцтппе с права на глас;
ГЛАСУЕАЛИ“ПРОТИВ" () гласа;
ВЪЗДЪРЖАЛИси. 0 гласа
БРОЙ НА Акциитв. по които СА ПОДАДЕНИ двйствитвпни ГЛАсовЕ-
5513753 са , 100% от предс-птвении иаттитап или ззАе % ог капитала на
друже вата и от акциите с право на мис:
ОБЩ БРОЙ НА двйствитвлно подАдЕнить ГЛАСОВЕ 5517753 гласа ,

100%

ат представения капитал или 58,46 % от кипи-гала на дружесшкуго и ат акциите с
права на им

притежанията н прието , ОСА ириеии Гвдишнмя аовшлидмрди дакшд на
Съвета на дирвнтармтеш дейността наДиаш синчани; през 2021 г .-

По гпчкя гретя от дневния ред:
Приемане на оди1ирания Гадивтен индивидуален финансов ти на Дружествою

за 2021 гад, Предлажение за ргшениг: ОСА приема адитирапиа Гадишен
индивидуаленфинансовш чш на дружествата за 2021 год ,

Г-н Николай Гинчев“ Към мтпериатите за снараниета е приложен адупирания Годишен
индивидуален финансов шчш на Дружеството за 2021 год.
Има ли вьпраси по отнета и по направената преплажение ад рсшетшс и други
предлткетшааа решенин7 (Не настаниха)

г Никтшай ген-тен: Моля да гласувате па направената предлаженис аа щемаие на
решение за приемане на представения ааитиран Гапитттен индивидуален финансов
отчет на дружествата за 2021 год.

пиеш/ши "ЗА". 550753 гпаса ,
100% ат представения капитан или яма % ат

капитала на дружеството и ат акциите с права на глас.
ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ": 0 гласа;
ВЪЗДЪРЖАПИСЕ” 0 гласа
1517012 НА АКЦИИТЕ. по които СА ПОДАДЕНИ двйствитвпни глАсовЕ:
550753 гласа ,

100% от представения капитал или 58.46 % ат капитата на
аружсвтвата и ат акциите с права на тлас,
ОБЩ 5170171 НА дпйсшшвлно ПОДАПЕНИТЕ ГЛАСОВЕ 550753 гласи ,

ШОП/и

ат представения капитал или има % от капитала на дружеснвато и ст акциите с

права на тиас;



ПРШЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО , ОСА приема прпдстпвеиия пдитиран Годишен
иидииидуилеи фииоиеоттотчет илДружествпта за 2021 год.

Пп тпчк: четвърти от диевиитт ред
Приемане на одитирннии Годишен ттонооттидиран финансов отчет на Дружеството

за 1021 год.; Пред/нашенци зи решение.- ОСА приема одитирания Годишен
вонеопидирттн финансов още: но дружеството за 1021 год.:

г.и Нитолои Гснчев Към материините во Събраните е ттрилотишт одитирвнив Годишен
иоиоолидиран финансов отчет нв Дружеството ети шд
Има ли въпроси тто отнето и по оапрввеното предложение за решение и други
ттрештожотптвав решения ? (Не пистъпиха]

и Николай Генчев; Моля да тиаоувите по направеното предложение аи наемане на
решение аа приемане нв одитиринии Годишен кшхсолидиран фиинноов отчет на
Дружества“: до 201; тод

ГПАСУВАЛИ “ЗА": 550753 гласа * шоп/о от продотввения иапитнл или 5н,46 % от
инпитшто на дружеството и от ииттиите е првио нв т.твс;
ГЛАСУВАМ “ПРОТИВ“ о „таен,
въздъгжми СЕ: п тлдеи
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, по Които СА ПОДАДЕНИ Двйствитвтш ГЛАСОВЕ:
550753 т-лаов ,

шоп/о от ттредотштеттнл капигвл или 58.46 % от кати-ала на
дружеството и от ннциите е право на Глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПРЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОЕЕ: 550753 „тава ,

шоо/„

т представения иппит-шт или 53.4о % от кипипиш на дружеството и от акциите е
ттрвво на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е принт - дал пушил: одитирипии Годишен иоиеолидирип
трииттиеооатчгт наДрутишииотоза 2021 оод..-

По ючки пет: от дневния ред
Одобринанс ттв опиторевил доилии ш иавършонил опит на Годишни индивидуален

финансов огчег на дружеотттото за 2021 год; Предложение за решение: ОСА
одобрява Опиторския доклад на извършения олит ни Годишния индивидувлеи
финансов отчет нд Дружеството лв 2021 тод.

Гтн Николай Генчев Към ттдтериалитто за събранието е приложен Одиторски доклад за
извършения одит нв Годишиив иниипитн-апен фнттиттоов отчет на ПруЖеотвото те 2021

три;
Има ли въпроои по отнего и по направена“: пршожвние за решение и други
предложения аа решиш? (Не постъпим)

Геп Н.икшпй Генчев Моля до тлвеуввте по нвпранеиою предложение за наемане на
решение ав одпбрлванс на Одиторототв доте-твд но извършения одит нн Готишнил
ттндинидувненФинансов отнет но дружеството за 2021 тон.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА“ 550753 гласа ,
100% от представения капитал или 58,46 % от

капитала на дружеството и от акциите с ттратто на глас;
ГЛАСУВАЛИ"ПРОТИВ"- 0 гласа;



ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ: 0 глава
БРОЙ НА АКЦИИТЕ. ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕПНИ ГЛАСОВЕ
550753 гласа ,

|00% 01 представиш капитал или 58:16 % от изпита на
дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ЦОДАДЕНИТЕ ГПАСОВЕ: 550753 гласа ,

100%

о. представения капитал или 53.46 "„ от капшалв нв дружестнто и от акциите ::

право иа тлоо;

приложимите Е принт , аси одобрява Одиторски» диклад за извършения
одит на Гидишник индикидуллем финашок отит „оДружсествота 411 2021 2013

,

По ючкя шести пт диевиии ред
Одсбряване н Одитор ки дпкл н и извършения опит ни Голи-шиш консолидирвн
финансов отчет не Дружествт за 2021 то ; Предложение за решение.- ОСА
одобрява Одиторевия доклад за швършения одит на Годишния консолидираи
финансовшчет на дружеетеою за 2021 год.;

ген Нииолви Генчев: Към мцтсришштг за ьъбрцниста е приложен Одиторски доклад за

извършения одгп на Годишнил коиеолипиран финансов отчет на дружествою да 2021

год
Има ли твпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други

пршюжеш за решет? (не листмихл)

Гея Николай геичеи: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на
решение за одобряване нд Одиторсиия доклад чи извършения одит на Годишни»

консолидирш Финпнеоп отчет на ДРУЖеспюю ш 2021 год.

ГЛАСУЕАЛИ “ЗА" 5513753 тлвса ,
тон/„ от представения капитал или 58,46 % от

капитала на дружешвош и от акциите с ирдно на глас;
ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ“ 1) тлвса,
ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ о глоев
БРОЙ НА АКЦИИТЕ. по които СА ПОЛАДЕНИ двйствитвпни ГЛАСОВЕ:
550753 гласа ,

100% от прелсшпспив капитал или ние % от иапитвав на
дружеството и 01 акциите (: право на мис:
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ писоар. 5511753 гласа , те“/„
от представения капитал или 58.46 % от хамали иа дружеивото и от акциите с

право на глас;

[[РЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА адпбрлиц ()Оитиргкия дошд за пшершеиил
одит на Гаоишнин птшмшшрднфинансовотчет наДружествотоза 2021 год.

По точна седма от дневния ред:
Приемане на 1одишиип доклад за дсйнсспа на Директора за Врътки е

инвепитприте през 2021 г.; Пред/тактик за ,шшеииг: ОСА приема представения
дошид за дейност. а на Дири:-кори и връзки е инвешторите през 2021 т.,

1111 Николай генчсв- Към материите за събранит е приюжеи годишния доклад за
деииоа-ш на Дирскюра за връзки е иивеотиторше през 2021 т.,



Имали вънроеи направеното предложение за решение и други пртшложетптя та решенитт ?
(Не настъпиха)

Г-п Никмяй генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за приемане тта

Годицшиядоклад на деиноеттт на директора ал врьаии е инвеститорите през 2021 г.;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА", 5511753 тттаеа ,
шоо/„ от представения капитал или им % от

ввпиталана дружеството и от атттиите е ттрпво ттп глас;
ГЛАСУВАЛИ“1 ЪРО ХИВ": 0 писа,
ЕЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСПВЕ:
550753 гласа ,

100% от прелет-апетити капитал или 5836 % от капитала На

дружеетттото и от акциите е право на тлпо;
ОБЩ БРОЙ НА двйстпитвлно ПОДАДЕНИТЕ глисовв: 550753 гласа , този,от прелетавения лапите-т или 58.45: % от капишла на дружеството и от аиниите :
право на шас;

пгвдлаждиипо Е привто , ОСА приема Дик/шап за дейността на Директора
за кръжи ; иттлестттилторите први 2021 г.;

По точи осма от рнсвттии нед
Вземане тта решение за разпределяне на печалбата на дружеегвото, реализирана

През 2021 тод. съглаоно предложение. съдьржаща се в материалите по дневния ред,
Предлпжеиие 711 решение: ОСА приема предложението нд Снет тта директорите за
ретпределино нп печатбага на дружеството. рсализирана през 2021 тод, еьгласно
претотожение. съдържащо се в материлтите тто дневния ред;

Г-н Нииолаи генчев Към материалтпе на сьбранието е приложено предложението на си
за рщпрсцсгьшс на печалбата на Дружеет но то, реализирана през 2021 под., а именно „ОСА
приема решение капо еледва: печатани. на Дружества"), реализирана прео 2021 година е
в ратиер на 3 520 997,05 лена. Част от нея в ратиер на 942 пило лев-д „та се разпредели
като дивидент м акционерите на дружеството, а тналатц част тт размер на 2 5751 чоолтз
лева на се отнесе към Нератттродолсиатапечалби наИртиш
Има ли въпроси по напривеното предложение и други Пре/шожшия аа решения? (Не
постъпила)

г-н николай Генчев: Моля да гласувате по направеното прешюженис. съдържащо ее в

материвттптпе по дневния ред. „ОСА приема рептетдте както шерна печалбата на
Дружсткуго. ршшзирпнцпрез 2021 то,-тина е е рптиер на 3 520 997,05 лев-а Часг и нея в

рщмер на 942 0911111 лева да се рлепрелнти анто лтвтттщеит за ашионерите на
дружеството, а останалата нает в ратиер на 2 573 чоолз лева да се отнесе към
Нераптределеивта печалба на дружеството .

ГПАСУЕАЛИ “ЗА“: 5507514 тлаон - 100% и предспвения идпитил или 5336 % от

папи-ша на дружеството и от линиите с право на глас.
ГЛАСУЕАЛИ "их-1012119"- 0 пш
ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ () гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОЦАЦЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
550753 гласа ,

ти“/е от представения кнгпттал или 58,46 % от капитан на

дружеството и от акциите с право на глас:





от предетднеииа капичш или има % пт иппитвта ва дружеетвоте и от авшитпе :
право на тпае;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТП ,
ОСА приема решение клкта следят ОС взима

решениеза изииащаие ва дивидент. при спазване изисквлнхштп на в и зппик. и общ

ршиер на 942 има им или иа 1.00 лев ии акция (преди удръжки), фариирав от
чист отреатизиранати„шиити наДруж-ектвити за гащи.
оси излалпявл Съвета на дирепппритв на дружестнипш да предприеме всички
пеабхадшш ирании „ фактически действия атински шпшщинето ии гласувания
дивидент „а ииииавсрите. втючителка избир на фииаираан институция, чрез която
ще се извършат плащанията, иаиатеи и Краен граи за изплащане„„ диеидевта

По точка Десета и" дневния ц
Приемане Доюшда на Одит-тиа комитет за дейност му през иод год.

Предложение за решение ОСА приема Дентвда на Одитнив юмитст за дейността му
през 2021 год

г.в Николай Генчев Към менеришиите иа събранието е приложен дсинедд на Ощгшия
качите-к за деиноепа му пре. 2021 .

Има ли въпроси по Двкпщш в но направената предложение за решение и други
нредтоженив за решению (не:Магнитна)

г-н ивимви Генчев: Моля да шасувдте по направеното прешюжеиис за вземане на
решение за нриемвпе на ловната ви Одитнии комитет за дсйногпа му през 1021 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА" 550753 шаси , тим от представения Капман или 5з,4ь % от
капитала на ДруЖе вето и си акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ" о „вен;
въздъгжми СЕ" 0 гласа
БРОЙ НА АКЦШ/ГГЕ, по КОИТО СА подАдЕни дьйствитглни ГЛАСОВЕ
550753 тиаеа ,

1000/0 от представения виниш или 58.46 % от капигала на
дружеството и т акциите е право на Глас;
овщ БРОЙ НА двйсшитвлноПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5511753 гласа , |00%
ш представения капитан или 53.40 % от вапитаид на дружеството и т аипиию е
пране на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕМ , ОСА ириема Доклада на Одштшя иимитем за
дейността му през гал ?

Па точка единадесета от дневния ред:

Вземане на решение за еевсвеииававе ет нтюиериеет ниевовете на Съаена ва
Директорите за дейността им през ши го, Предложение за решение: ОСА
освобождава от отговорност штеневете на Съвета на диреиюрите *ха деипоепа им през
2021 год.

г.в Николай Ганчев: с оглед ршушштс на друиеегветр и ти “решим ОСА да
вземе решение пп направените преитсжетпие
има ни въпроси и други предложения за решеиии и други предложения за решения? (Не
постъпим)



Г-н Николай Генчев. Моил да гласувате по направеното предложение за вземане на

решение ОСА иа освовоии от отговорност членовете на Съвета на директорите за

дейността им през 2021 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА“: 550753 глтса ,
шоп/о от представения капитал или 55.46 % от

таиитиета па дружеството и от акциите е право на мис;
ГЛАСУВАПИ“против: 11

гласа,
вьзд-ьгжши СЕ: 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, по които СА ПОДАДЕНИ двйствитвлни ГЛАСОВЕ:

5511753 тлаеа ,
100% от представения кенител или 5з,4о % от капитала ча

дружеството и от акции“: с право на тлае;
овщ БРОЙ НА двйствитвлно под/аденин ГЛАСОВЕ: 5511753 гласи ,

шоп/„

от преиетавения надигат или задв % от копитала на дружшвото и от ашит с

право на тиас:

приложи-ниша Е при::то , оси освобождава от отговориш-т ментета на

Съвета на дирек-„торите За дейността им през 2021 год

По ючка щвшпдесета от 1дневния ре!

Приемане на донналн на Съвета на директорите за изпшнгние на Политииата за

възнагражденията на членовете на Съвета нд директорите на Дружеството за 2021

год. Предложение за решение: Общото сьбрвние приеме доклади на Съвета на

директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на

Съвета на директорите на дружеството он 2021 гол

Г-н Николди Генчев Към материалите за събраниеш е приложен Доклада на Съвета на

:шрепарт за изпълнете на Полигиклта за вьапагражпшипгана членовете на Съвета на

директорите на дружесшото ал 2021 г.

има ли кьпроси по Доюшда и по непраиеиото предложение за решенис и други

препложешя за реша-шо”! (Не посмъртни)

г.и Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на

решение за приемине Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката

за иъзнвграждсииятц на членовете на Съвета на директорите на Дружстото за 2021

,.

ГЛАСУВАПИ “ЗА". 5511753 глоса ,
тов/„ от представения капитал или към % от

картина на дружеството и от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАМ/1 “про-1115" 0 шест.
ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ 0 гласа
БРОЙ 1-1А Акциитв. 110 които си ПОДАДЕЦИ ДЕЙСТЕИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
5511753 тлвеа > тон/„ от предегвкении капитал ити звАо % 01 капитала на

дружетшо и от акпи те с право на глас,
ОБЩ БРОЙ НА дпйствитвпно ПОДАЦЕНИТЕ ГЛАСОВЕ” 550753 гласа * 100%

и: представенил копитни или вто % от капитала на дружеетвото и от нишите с

прлво на глле;



ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е принт . общото съдрииие приема Доклада на Съвета на

директорите за изпълнение ми Поштикитп Сш ю.шаграждсмилти на минавате иа

Съвити ил директорите яяДртисостоотош 2021 г.

По тп кп шивашки: от дневния цс
*

Онрсдслянс размора на вьзнагрджцснияш тта и.теиовете на Съиета на директорите и

на мипъттиитеивия директор за 2022 тод. Првдлажеииети решение: Общото събрание

взема решение раамсрът ин възнагражденията тта Съвета на дирепоритс и па

Итттъиттитоититя директор за 2022 да останнт без промяна съгласно нриетата Политика

за аъаттат-раждениятана чиеттовете тта Съвет но диреюорите на Дружеството.

Г-н Николай Генче Към матертитппе та събрание-ю е направено предложа-ше общото
събрание да вземе ретиевие размерът на аъитатраякденията на Съвета на директорите

и на штиъиттитеттнип директор за 2022 да останат без првмяна сътиасно приетата
поттитикп За вьнпграждснияга ни членовете нн Съвета иа директорите на

дружеството.

Има тти въпроси но направеното прсшожехше “ш решение и други претотожепня за

решения“! (Не пигтъпшш]

Г-и Нииоаай ген-тен Моля да рисуване но напрпвеното предложение за вземане на

решение за опродеияне ривиера ад възиптраждеиията на членовете на съвета на

шретрите и на Изпълнителниядиректор 2.3 2022 тон.

ГПАСУВАЛИ “ЗА": 550753 гапоа ,
шопи, т представения капитан или 58.46 % от

капитала на дРУЖшвот и от акциите с право на глас,
ГЛАсувАли “против“: 0 тттаса;

въздъгжАли СЕ" 0 тнаса
БРОЙ ПА Ашиитв. по които СА нодАдши дь ствитвлпи ГЛАСОВЕ:

550753 типса , том от представения капитат иии 58.46 % от капитана ан

дружесгаою и от акциите с право на мас;
ОБЩ БРОЙ НА дЕйСтвИТЕш-ю ПОДАДЕНИТЕ ГПАСОБ 50753 гттаса ,

100%

от представения капитан или вто % от каиитапа на дружеството и от акциите с

право но тиас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е принт , аси взема решение размерът на

възкаеражденилтл на Съвети „и дттреитороие и но Имюнителкия директпр т 2022

да шта/(ат да промива спептсио ирпетиото Пшитикл зи аъаиаариато)еииято на

членовете иа Съвета ми дирокториие наДружеството.

По точки чпирипаджеп пт иевпии ред:

Избор на регистриран о.титор/сиеиияиизираното одитореко предприятие, което да

извърпти проверка и наверка по гадишпия индивидуа-тен финансов отчет тта „Кац/чук“

АД за 2022 год Пре/).шжсиие :ш рдшшшг: ОСА извира одитор/ специшизирдпшо

адитпрвкп предприятие. което да извърши проверка и заверкн на годишния

индивидуален финансов отче! па „Каучук“ АД за 2022 год, съгласна прешюжсние,

съдържащо ее в иатериштитс но диевиии рев.



ги Никшай гетпея: в материал-кк по лиснтщя ред се съдържа прештежетптена Опитният

комитет на дружеството те итпнр ня ,усм БГ“ под, Бик: 121435206 :ш итпършпнне на
проверка и тнтеркл нп пшшцния шщивицушьяфинансов „ми: на .](дучук“АД за 2022 г.

пит ли птпраси пс направените прешшжепие за решение и други прстшожения за
решения? (Не пас/пиши)

г-п Николай гел-пси: Моля да гласувате нн шпрввгнош предложение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА": 550753 т ттеа , тон/„ и представения ктпитап или 53.46 % ет
капитала на дружествен) и от акциите : пране на глас;
ГЛАСУБАЛИ чпрот-из“. 0 гласа.
въздъгжши си 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ. по които СА ПОДАДЕНИ двйствитвлни ГЛАСОВЕ:
550753 гласа ,

топ/„ 01 представения капитал или 58.46 % от киииптла нд

дружеството и от акцитс с право на глас,
овщ БРОЙ НА днйствитвлно ЦОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 550753 тлаеи . точи
от предпакения капитал или 53.46 % м иапитннт на дружествата и ет Акциите с

право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е принт - аси избира „РСМ вг-аол шк- 12:435205 ш
одитор/ специализирпиити одшпорскп предници/ше, киша дп изпирши проверка и

заверка на гидшшшя индивидушен финансовотчет „„ „Каучж“ АД:“ 1022 г

Пп тачи петнадесети ,певиия ре;

Избор пн рсгисгриран одитор/специализиранот одиторска предприятие, което на

ишърши проверка и татерка на годишния иеттеслипирип финлиеет отчет на „Каучук“
АД за 2022юд Предложение за решдние: ОСА избира опиюр/ епепиалитиртноте
одиторсио предприятие. трети да ишьрши проверка и таверна ии трпишния
ксиеолидирти финансоа отчет на „Кнучук" Ад за 2022 год., еьглаеие протежение.
съдържаше се в материите по Дневния ред

и Николай Генчев. в материплите по днепния ред ее съдържа претлтожеииеш па

вдигният комитет на дружеството за итаор на „РСМ БГ“ оод, ЕИК х214352оь зв

извършване на проверка и заверка ни тедишнии коиеолиииран фииппееи отчет на
„КВ)/чук“АД за 2022 г.

Има ли въпроси по направеното предложение ш решение и други предложения за

решенит (Не настъпиш)

Г-н Никслаи Геичеи- Меля да глтсуднте пе направеното предложение .

гЛАсувАпи “ЗА": 550753 гяяет ,
100% т представения капитан или зхм % от

иапитала м дружсствою и т аипиите : права» на глас,
ГЛАСУВАЛИ“мотив" 0 гласа;
възЕьРЖАли сп- 0 писа
БРОЙ НА АЮШИТЕ. по които СА ЦОДАДЕни Двйствитвлни ГЛАСОВЕ
550753 „таен , им от представения капитал или зип % 01 капитала на

дружествата и от акциите с право на тяло;
овщ БРОЙ НА двйствитвшю подАдЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 550753 гласа ,

100%

ет представения иипиптл или 58.46 % ет капитпа нв пружеетвше и от акциите с




