
МАТЕРИАЛИ  

 

За редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на “Каучук” АД, ЕИК 822105378, свикано на 30.06.2022г. от 15:00 часа 

(източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано 

универсално време UTC) в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет.3, ап.5, с уникален 

идентификационен код на събитието - KAU30062022RGOSA 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. 

 

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния доклад на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. (Приложение № 5 към материалите); 

 

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на Годишен консолидиран доклад на 

Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. 

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния консолидиран доклад на 

Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. (Приложение № 6 към 

материалите); 

3. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен индивидуален 

финансов отчет на Дружеството за 2021 год. 

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен индивидуален 

финансов отчет на Дружеството за 2021 год. (Приложение № 7 към материалите); 

4. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен 

консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;  

            Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен консолидиран 

финансов отчет на Дружеството за 2021 год. (Приложение № 8 към материалите); 

5.  По точка пета от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения 

одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.  

             Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения 

одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год. (Приложение 

№ 9 към материалите); 

6. По точка шеста от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения 

одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год. 

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит 

на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год. (Приложение № 10 

към материалите); 

 

7. По точка седма  от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на 

Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.  

 Предлагаме ОС да вземе решение за приемане на Годишния доклад за дейността на 

Директора за връзки с инвеститорите през 2021г. (Приложение № 11 към материалите); 

8.    По точка осма  от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата 

на Дружеството, реализирана през 2021 год. съгласно предложение, съдържащо се в 

материалите по дневния ред; 



 

           Предлагаме ОС да вземе решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, 

реализирана през 2021 год съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в 

приложение към настоящите материали (Приложение № 12 към материалите); 

 

9. По точка девета от дневния ред: Вземане на решение за изплащане на дивидент от 

печалбата за 2021 г и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. 

         Предлагаме ОС да вземе решение за изплащане на  дивидент, при спазване 

изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2021 г. съгласно предложение, съдържащо се в 

материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да 

предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на 

гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез 

която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента 

(Приложение № 12 към материалите);  

10. По точка десета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за 

дейността му през 2021 год. 

        Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Одитния комитет за 

дейността му през 2021 г. (Приложение № 13 към материалите)  

11. По точка единадесета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год. 

         Предлагаме ОС да вземе решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2021г. 

12.   По точка дванадесета от дневния ред:  Приемане на Доклада на Съвета на 

директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на Дружеството за 2021 г.  

         Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Съвета на директорите за 

изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на 

Дружеството за 2021 г. (Приложение № 14 към материалите) 

13.    По точка тринадесета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията 

на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 г.  

          Предлагаме ОС да вземе решение размерът на възнагражденията на Съвета на 

директорите и на Изпълнителния директор за 2022 г. да останат без промяна съгласно 

приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на 

Дружеството.  

14.    По точка четиринадесета от дневния ред: Избор на регистриран 

одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на 

годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 г. 

           Предлагаме ОС да вземе решение да избере „РСМ БГ” ЕООД за 

одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши  проверка и заверка на 

годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 г. (Приложение № 15 към 

материалите); 

15.    По точка петнадесета от дневния ред: Избор на регистриран 

одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на 

годишния  консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 г. 

Предлагаме ОС да вземе решение да  избере „РСМ БГ” ЕООД за одитор/ 

специализираното одиторско предприятие, което да извърши  проверка и заверка на 

годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 г. (Приложение № 15 към 





ɉ Ɋ�Ɉ Ɍ�Ɉ Ʉ Ɉ�Ʌ 
ɨɬ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ 

ɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ� ȿɂɄ 822105378, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 17.05.2022 ɝ� ɨɬ 11:00 ɱ� 
 

 
ɉɊɂɋɔɋɌȼȺɅɂ� 

1. ³ɆɍɊȺ´ ɈɈȾ 
ɱɪɟɡ ɇɢɤɨɥɚɣ ɋɢɦɟɨɧɨɜ Ɍɟɧɞɠɨɜ - ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ  

     2. �ɏɂɆɄɈɊɉ� ȿɈɈȾ� ȿɂɄ 204972960 
ɱɪɟɡ ɉɟɬɴɪ Ɇɚɪɬɢɧɨɜ Ɇɚɪɬɢɧɨɜ���������        - Ɂɚɦ� ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ 
3. ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɟɥɤɨɜ Ƚɟɧɱɟɜ�����������������������       - ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 

 
4. ɞɨɰ� ɞ-ɪ Ɇɚɪɢɹɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ�����         - ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ� 251, ɚɥ� 3, ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɨ��ɜɴɜ ɜɪ� ɫ ɚɥ� 
2 ɧɚ ɫɴɳɚɬɚ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚ ɨɬ ɌɁ ɢ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ�ɈɋȺ ɡɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ 
ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ� ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɭɱɚɫɬɜɚ� ɞɨɰ� ɞ-ɪ Ɇɚɪɢɹɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ± 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ ɊɋɆ ȻȽ ȿɈɈȾ� 

 
Ⱦɇȿȼȿɇ ɊȿȾ� Ɋȿɒȿɇɂə� 

1. ȼɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ�
ɫɜɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɝɨɞɢɲɧɨ�
Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ�
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ�
ɧɚ�� 30.06.2022ɝ.   ɨɬ�� 15���ɱ�- 
ɱɚɫ� ɧɚ� ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ� ɩɨ�
ɫɟɞɚɥɢɳɟɬɨ� ɧɚ� ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� 
������� ɱɚɫɚ  UTC) , ɤɚɬɨ ɩɪɢ 
ɥɢɩɫɚ ɧɚ ɤɜɨɪɭɦ ɢ ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɱɥ����� ɚɥ�� ɨɬ ɌɁ�� ɧɨɜɨ�
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ� ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ�
ɝɨɞɢɲɧɨ Ɉɛɳɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ� �Ʉɚɭɱɭɤ� ȺȾ 
ɫɟ ɧɚɫɪɨɱɜɚ ɡɚ� 15.07.2022 ɝ� 
ɨɬ 15:00 ɱ� - ɱɚɫ�ɧɚ�ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ�
ɩɨ� ɫɟɞɚɥɢɳɟɬɨ� ɧɚ�
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� ������� ɱɚɫɚ  
UTC), ɧɚ ɫɴɳɨɬɨ ɦɹɫɬɨ ɢ 
ɩɪɢ ɫɴɳɢɹ ɞɧɟɜɟɧ ɪɟɞ ɤɚɬɨ 
ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ� ɳɟ ɛɴɞɟ ɡɚɤɨɧɧɨ� 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ� ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɹ 
ɧɚ ɧɟɝɨ�ɤɚɩɢɬɚɥ; 
 

2. Ɉɞɨɛɪɹɜɚɧɟ� ɧɚ ɬɟɤɫɬ ɧɚ�
ɩɨɤɚɧɚ ɞɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ;  

3. ȼɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ�
ɜɴɡɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ�ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ� ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟ ɢ 
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɤɚɧɚɬɚ ɞɨ�
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ������������������������� ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ�ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ 
ɝɨɞɢɲɧɨ Ɉɛɳɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ 
ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɟɥɤɨɜ�Ƚɟɧɱɟɜ. 

ȱ ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ� 223 ɌɁ ɢ ɱɥ� 115 ɁɉɉɐɄ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ�
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɪɟɲɢ� 
ɋɜɢɤɜɚ�ɪɟɞɨɜɧɨ�ɝɨɞɢɲɧɨ�Ɉɛɳɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɧɚ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�ɧɚ�³Ʉɚɭɱɭɤ´�
ȺȾ� ɧɚ� 30.06.2022ɝ�� ɨɬ� ������ ɱɚɫɚ� �ɢɡɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ�
ɜɪɟɦɟ�((7� �87&���������ɱ��ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɧɨ�ɜɪɟɦɟ�87&�� 
ɧɚ� ɚɞɪɟɫɚ� ɧɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɧɚ� ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� ɝɪ�� ɋɨɮɢɹ� ������ ɪɚɣɨɧ�
ɋɪɟɞɟɰ��ɛɭɥ��ȼɢɬɨɲɚ�ʋ�����ɟɬ�����ɚɩ�����ɫ�ɭɧɢɤɚɥɟɧ�ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ�
ɤɨɞ�ɧɚ�ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ�- KAU30062022RGOSA ɩɪɢ�ɫɥɟɞɧɢɹ�ɞɧɟɜɟɧ�ɪɟɞ� 

1.       1. ɉɪɢɟɦɚɧɟ� ɧɚ� Ƚɨɞɢɲɟɧ� ɞɨɤɥɚɞ� ɧɚ� ɋɴɜɟɬɚ� ɧɚ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ� ɡɚ�
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɩɪɟɡ����1 ɝ���ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɡɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ�
ɩɪɢɟɦɚ� Ƚɨɞɢɲɧɢɹ� ɞɨɤɥɚɞ� ɧɚ� ɋɴɜɟɬɚ� ɧɚ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ� ɡɚ� ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɩɪɟɡ����1 ɝ�� 

2. ɉɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ ɞɨɤɥɚɞ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɡ 2021 ɝ�� ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ ɩɪɢɟɦɚ Ƚɨɞɢɲɧɢɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ ɞɨɤɥɚɞ ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ 
ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɡ 2021 ɝ� 

3. ɉɪɢɟɦɚɧɟ� ɧɚ� ɨɞɢɬɢɪɚɧɢɹ� Ƚɨɞɢɲɟɧ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ�
ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� ɡɚ� ��21 ɝɨɞ���ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ��ɈɋȺ�
ɩɪɢɟɦɚ� ɨɞɢɬɢɪɚɧɢɹ� Ƚɨɞɢɲɟɧ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ� ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ���21 ɝɨɞ�� 

4. ɉɪɢɟɦɚɧɟ� ɧɚ� ɨɞɢɬɢɪɚɧɢɹ� Ƚɨɞɢɲɟɧ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ�
ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� ɡɚ� ��21 ɝɨɞ���ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ��ɈɋȺ�
ɩɪɢɟɦɚ� ɨɞɢɬɢɪɚɧɢɹ� Ƚɨɞɢɲɟɧ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ� ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ���21 ɝɨɞ�� 

5. Ɉɞɨɛɪɹɜɚɧɟ� ɧɚ Ɉɞɢɬɨɪɫɤɢɹ� ɞɨɤɥɚɞ� ɡɚ� ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ� ɨɞɢɬ� ɧɚ�
Ƚɨɞɢɲɧɢɹ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ�ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɨɬɱɟɬ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ���21 ɝɨɞ���
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ� ɨɞɨɛɪɹɜɚ� Ɉɞɢɬɨɪɫɤɢɹ� ɞɨɤɥɚɞ� ɡɚ�
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ� ɨɞɢɬ� ɧɚ� Ƚɨɞɢɲɧɢɹ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ� ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ���21 ɝɨɞ�� 

6. Ɉɞɨɛɪɹɜɚɧɟ� ɧɚ� Ɉɞɢɬɨɪɫɤɢ� ɞɨɤɥɚɞ� ɡɚ� ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ� ɨɞɢɬ� ɧɚ 
Ƚɨɞɢɲɧɢɹ�ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ�ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɨɬɱɟɬ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ����1 ɝɨɞ���
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ�� ɈɋȺ� ɨɞɨɛɪɹɜɚ� Ɉɞɢɬɨɪɫɤɢɹ� ɞɨɤɥɚɞ� ɡɚ�
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɹ� ɨɞɢɬ� ɧɚ� Ƚɨɞɢɲɧɢɹ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ� ɮɢɧɚɧɫɨɜ� ɨɬɱɟɬ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ����1 ɝɨɞ�� 

7. ɉɪɢɟɦɚɧɟ�ɧɚ�Ƚɨɞɢɲɧɢɹ�ɞɨɤɥɚɞ� ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɧɚ�Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɡɚ�
ɜɪɴɡɤɢ�ɫ�ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ�ɩɪɟɡ����1 ɝ���ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɡɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ�
ɩɪɢɟɦɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɹ�Ⱦɨɤɥɚɞ�  ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɧɚ�Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɡɚ�ɜɪɴɡɤɢ�ɫ�
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ�ɩɪɟɡ����1 ɝ��



8.         ȼɡɟɦɚɧɟ� ɧɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟ� ɧɚ� ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ� ɧɚ�
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�� ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ� ɩɪɟɡ� ���1 ɝɨɞ�� ɫɴɝɥɚɫɧɨ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��
ɫɴɞɴɪɠɚɳɨ� ɫɟ� ɜ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ� ɩɨ� ɞɧɟɜɧɢɹ� ɪɟɞ�� ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ�
ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ�ɩɪɢɟɦɚ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɡɚ�
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟ�ɧɚ�ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ��ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ�ɩɪɟɡ����1 
ɝɨɞ���ɫɴɝɥɚɫɧɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��ɫɴɞɴɪɠɚɳɨ�ɫɟ�ɜ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ�ɩɨ�ɞɧɟɜɧɢɹ�
ɪɟɞ� 

9.         ȼɡɟɦɚɧɟ� ɧɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɡɚ� ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ� ɧɚ� ɞɢɜɢɞɟɧɬ� ɨɬ�
ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ� ɡɚ� ���1 ɝɨɞ. ɢ� ɨɜɥɚɫɬɹɜɚɧɟ� ɧɚ� ɋȾ� ɡɚ� ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ� ɧɚ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ�� ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� Ɉɋ� ɜɡɟɦɚ�
ɪɟɲɟɧɢɟ�ɡɚ�ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ�ɧɚ�ɞɢɜɢɞɟɧɬ��ɩɪɢ�ɫɩɚɡɜɚɧɟ�ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ�ɧɚ�
ɌɁ� ɢ� ɁɉɉɐɄ� ɨɬ� ɩɟɱɚɥɛɚɬɚ� ɡɚ� ���1 ɝɨɞ�� ɫɴɝɥɚɫɧɨ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��
ɫɴɞɴɪɠɚɳɨ�ɫɟ�ɜ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ�ɩɨ�ɞɧɟɜɧɢɹ�ɪɟɞ��ɈɋȺ�ɨɜɥɚɫɬɹɜɚ�ɋɴɜɟɬɚ�
ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɞɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟ�ɜɫɢɱɤɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ�
ɩɪɚɜɧɢ�ɢ�ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɨɬɧɨɫɧɨ�ɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨ�ɧɚ�ɝɥɚɫɭɜɚɧɢɹ�
ɞɢɜɢɞɟɧɬ� ɧɚ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�� ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ� ɢɡɛɨɪ� ɧɚ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ�
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ�� ɱɪɟɡ� ɤɨɹɬɨ� ɳɟ� ɫɟ� ɢɡɜɴɪɲɚɬ� ɩɥɚɳɚɧɢɹɬɚ�� ɧɚɱɚɥɟɧ� ɢ�
ɤɪɚɟɧ�ɫɪɨɤ�ɡɚ�ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ�ɧɚ�ɞɢɜɢɞɟɧɬɚ�� 

10. ɉɪɢɟɦɚɧɟ�Ⱦɨɤɥɚɞɚ�ɧɚ�Ɉɞɢɬɧɢɹ�ɤɨɦɢɬɟɬ� ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�
ɦɭ�ɩɪɟɡ����1 ɝɨɞ��ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɡɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ�ɩɪɢɟɦɚ�Ⱦɨɤɥɚɞɚ�
ɧɚ�Ɉɞɢɬɧɢɹ�ɤɨɦɢɬɟɬ�ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɦɭ�ɩɪɟɡ����1 ɝɨɞ. 

11. ȼɡɟɦɚɧɟ ɧɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɡɚ�ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟ�ɨɬ�ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ�
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɢɦ�ɩɪɟɡ���21 ɝɨɞ��
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚ� ɨɬ� ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ�
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɡɚ�ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ�ɢɦ�ɩɪɟɡ���21 ɝɨɞ� 

12. ɉɪɢɟɦɚɧɟ�ɧɚ�Ⱦɨɤɥɚɞɚ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɡɚ�
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ� ɉɨɥɢɬɢɤɚɬɚ� ɡɚ� ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ� ɧɚ� ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ� ɧɚ�
ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ����1 ɝɨɞ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɡɚ�
ɪɟɲɟɧɢɟ� Ɉɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ� ɩɪɢɟɦɚ� Ⱦɨɤɥɚɞɚ� ɧɚ� ɋɴɜɟɬɚ� ɧɚ�
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ� ɡɚ�ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ�ɉɨɥɢɬɢɤɚɬɚ� ɡɚ�ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ�ɧɚ�
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɡɚ����1 ɝɨɞ. 

13. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟ� ɪɚɡɦɟɪɚ� ɧɚ� ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ� ɧɚ�
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɢ�ɧɚ�ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ�ɞɢɪɟɤɬɨɪ�
ɡɚ� ���� ɝɨɞ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ� Ɉɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɜɡɟɦɚ�
ɪɟɲɟɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɴɬ�ɧɚ�ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ�ɧɚ�ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɢ�
ɧɚ�ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ� ɞɢɪɟɤɬɨɪ� ɡɚ� ����� ɝɨɞ�� ɞɚ� ɨɫɬɚɧɚɬ� ɛɟɡ� ɩɪɨɦɹɧɚ 
ɫɴɝɥɚɫɧɨ�ɩɪɢɟɬɚɬɚ�ɉɨɥɢɬɢɤɚ�ɡɚ�ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ�ɧɚ�ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ�ɧɚ�
ɋɴɜɟɬɚ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɧɚ�Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� 

14. ɂɡɛɨɪ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɨɞɢɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɨɬɨ�
ɨɞɢɬɨɪɫɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ 
ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ�ɡɚ 2022 
ɝɨɞ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ ɢɡɛɢɪɚ ɨɞɢɬɨɪ� 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɨɬɨ ɨɞɢɬɨɪɫɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ�
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɨɬɱɟɬ ɧɚ 
ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɡɚ�����2 ɝɨɞ., ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��ɫɴɞɴɪɠɚɳɨ ɫɟ 
ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɩɨ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ� 

15. ɂɡɛɨɪ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɨɞɢɬɨɪ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɨɬɨ�
ɨɞɢɬɨɪɫɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ 
ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ� ɡɚ 
2022ɝɨɞ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɟ� ɈɋȺ ɢɡɛɢɪɚ ɨɞɢɬɨɪ� 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɨɬɨ ɨɞɢɬɨɪɫɤɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ�
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɨɬɱɟɬ ɧɚ 
ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɡɚ�����2 ɝɨɞ., ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ��ɫɴɞɴɪɠɚɳɨ ɫɟ 
ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɩɨ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ� 
 
ɉɨɤɚɧɜɚɬ�ɫɟ�ɜɫɢɱɤɢ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ�ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɞɚ�ɜɡɟɦɚɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ�



ɥɢɱɧɨ� ɢɥɢ� ɱɪɟɡ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ� Ɉɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ� ɫ� ɍɧɢɤɚɥɟɧ�
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ�ɤɨɞ�ɧɚ�ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ��KAU30062022RGOSA. 
ɋɴɜɟɬɴɬ�ɧɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ�ɧɚ�Ʉɚɭɱɭɤ�ȺȾ�ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ��ɱɟ�ɨɛɳɢɹɬ�ɛɪɨɣ�
ɧɚ�ɚɤɰɢɢɬɟ�ɢ�ɩɪɚɜɚɬɚ�ɧɚ�ɝɥɚɫ�ɜ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�
ɤɴɦ�ɞɚɬɚɬɚ�ɧɚ�ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ�ɧɚ�ɋȾ�ɡɚ�ɫɜɢɤɜɚɧɟ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�
± 17.05.2022 ɝ��ɟ���������ɛɪɨɹ��ɨɬ�ɟɦɢɫɢɹ�ɫ�ISIN ɤɨɞ��BG11KAPAAT12. 
ɇɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɱɥ�����ɛ��ɚɥ����ɨɬ�ɁɉɉɐɄ�ɩɪɚɜɨɬɨ�ɧɚ�ɝɥɚɫ�ɜ�Ɉɛɳɨɬɨ�
ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɫɟ�ɭɩɪɚɠɧɹɜɚ�ɨɬ�ɥɢɰɚɬɚ��ɜɩɢɫɚɧɢ�ɤɚɬɨ�ɬɚɤɢɜɚ�ɫ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�
ɝɥɚɫ� ɜ� ɪɟɝɢɫɬɪɢɬɟ� ɧɚ� Äɐɟɧɬɪɚɥɧɢɹ� ɞɟɩɨɡɢɬɚɪ³� ��� ɞɧɢ� ɩɪɟɞɢ�
ɞɚɬɚɬɚ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ��Ⱦɚɬɚɬɚ�ɩɨ�ɩɪɟɞɯɨɞɧɨɬɨ�ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ�ɡɚ�
ɪɟɞɨɜɧɨ�ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɧɚ�Ɉɛɳɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɧɚ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�ɧɚ�Ʉɚɭɱɭɤ ȺȾ�
ɟ� 16.06.2022 ɝ. ɋɚɦɨ� ɥɢɰɚɬɚ�� ɜɩɢɫɚɧɢ� ɤɚɬɨ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ� ɧɚ�
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɧɚ�ɬɚɡɢ�ɞɚɬɚ�ɢɦɚɬ�ɩɪɚɜɨ�ɞɚ�ɭɱɚɫɬɜɚɬ�ɢ�ɝɥɚɫɭɜɚɬ�ɧɚ�
Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ� 
ɇɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɱɥ�� ����� ɚɥ�� ���ɬ�� �� ɨɬ�ɁɉɉɐɄ�� ɥɢɰɚ�� ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ�
ɡɚɟɞɧɨ�ɢɥɢ�ɩɨɨɬɞɟɥɧɨ�ɧɚɣ-ɦɚɥɤɨ���ɧɚ�ɫɬɨ�ɨɬ�ɤɚɩɢɬɚɥɚ�ɧɚ�ÄɄɚɭɱɭɤ³ 
ȺȾ�ɦɨɝɚɬ�ɞɚ�ɢɫɤɚɬ�ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ�ɧɚ�ɜɴɩɪɨɫɢ�ɢ�ɞɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ�ɪɟɲɟɧɢɹ�
ɩɨ�ɜɟɱɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɢ�ɜɴɩɪɨɫɢ�ɜ�ɞɧɟɜɧɢɹ�ɪɟɞ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɩɨ�ɪɟɞɚ�
ɧɚ� ɱɥ����ɚ� ɨɬ� Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹ� ɡɚɤɨɧ�� ɇɟ� ɩɨ-ɤɴɫɧɨ� ɨɬ� ��� ɞɧɢ� ɩɪɟɞɢ�
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ��ɬɟɡɢ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ�ɡɚ�
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ� ɜ�ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɹ� ɪɟɝɢɫɬɴɪ� ɫɩɢɫɴɤ� ɧɚ� ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ�� ɤɨɢɬɨ�ɳɟ�
ɛɴɞɚɬ�ɜɤɥɸɱɟɧɢ�ɜ�ɞɧɟɜɧɢɹ�ɪɟɞ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ�ɡɚ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɹɯ��
ɪɟɫɩ�� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɜɟɱɟ� ɜɤɥɸɱɟɧɢ� ɜ� ɞɧɟɜɧɢɹ� ɪɟɞ�
ɜɴɩɪɨɫɢ�� ɋ� ɨɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨ� ɜ� ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɹ� ɪɟɝɢɫɬɴɪ� ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ� ɫɟ�
ɫɦɹɬɚɬ�ɜɤɥɸɱɟɧɢ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɞɧɟɜɟɧ�ɪɟɞ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ��
ɪɟɫɩ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɡɚ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɜɟɱɟ� ɜɤɥɸɱɟɧɢ� ɜ� ɞɧɟɜɧɢɹ� ɪɟɞ�
ɜɴɩɪɨɫɢ�� ɇɚɣ-ɤɴɫɧɨ� ɧɚ� ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ� ɪɚɛɨɬɟɧ� ɞɟɧ� ɫɥɟɞ� ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ� ɧɚ�
ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ� ɜ� Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹ� ɪɟɝɢɫɬɴɪ�� ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ� ɧɚ�
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ�ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ�ɧɚɞɡɨɪ��ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɢ�ɧɚ�ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɢɹ�
ɩɚɡɚɪ�� ɧɚ� ɤɨɣɬɨ� ɫɚ� ɞɨɩɭɫɧɚɬɢ� ɞɨ� ɬɴɪɝɨɜɢɹ� ɚɤɰɢɢɬɟ�� ɫɩɢɫɴɤɚ� ɨɬ�
ɜɴɩɪɨɫɢ��ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ�ɡɚ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɢ�ɩɢɫɦɟɧɢɬɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ�� 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�ɢɦɚɬ�ɩɪɚɜɨ�ɞɚ�ɩɪɚɜɹɬ�ɩɨ�ɫɴɳɟɫɬɜɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɡɚ�
ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɜɫɟɤɢ� ɜɴɩɪɨɫ�� ɜɤɥɸɱɟɧ� ɜ� ɞɧɟɜɧɢɹ� ɪɟɞ� ɢ� ɩɪɢ� ɫɩɚɡɜɚɧɟ�
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ� ɧɚ� ɡɚɤɨɧɚ�� ɤɚɬɨ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɬɨ� ɩɨ� ɱɥ�� ����� ɚɥ�� �� ɨɬ�
ɁɉɉɐɄ�ɫɟ�ɩɪɢɥɚɝɚ�ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ��Ʉɪɚɣɧɢɹɬ�ɫɪɨɤ� ɡɚ� ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟ�ɧɚ�
ɬɨɜɚ� ɩɪɚɜɨ� ɟ� ɞɨ� ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ� ɧɚ� ɪɚɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ� ɩɨ� ɬɨɡɢ� ɜɴɩɪɨɫ�
ɩɪɟɞɢ�ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ�ɧɚ�ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ�ɨɬ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�� 
ɉɨ�ɜɪɟɦɟ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ��ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�ɢɦɚɬ�
ɩɪɚɜɨ�ɞɚ�ɩɨɫɬɚɜɹɬ�ɜɴɩɪɨɫɢ�ɩɨ�ɜɫɢɱɤɢ�ɬɨɱɤɢ�ɨɬ�ɞɧɟɜɧɢɹ�ɪɟɞ��ɤɚɤɬɨ�
ɢ� ɜɴɩɪɨɫɢ� ɨɬɧɨɫɧɨ� ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɬɨ� ɢ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨ� ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ� ɢ�
ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚ� ɞɟɣɧɨɫɬ� ɧɚ� ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ�� ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ� ɞɚɥɢ�
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ�ɫɚ�ɫɜɴɪɡɚɧɢ�ɫ�ɞɧɟɜɧɢɹ�ɪɟɞ�� 
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ�ɧɚ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ�ɳɟ�ɫɟ�ɢɡɜɴɪɲɜɚ�ɜ�ɞɟɧɹ�ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�
ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɨɬ�14����ɱɚɫɚ�ɞɨ��4����ɱɚɫɚ �ɨɬ�������ɱɚɫɚ�UTC ɞɨ�������
UTC). Ɂɚ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ� ɢ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɈɋȺ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ� ɥɢɰɚ� - 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ� ɡɚ� ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ��ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɬɟ�
ɥɢɰɚ�- ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ�ɨɪɢɝɢɧɚɥ�ɧɚ�ɚɤɬɭɚɥɧɨ�ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ�
ɡɚ� ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ�ɫɴɞɟɛɧɚ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�� ɤɚɤɬɨ� ɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ� ɡɚ�
ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ�ɧɚ�ɡɚɤɨɧɧɢɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ�� 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ� ɦɨɝɚɬ� ɞɚ� ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɹɬ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ� ɢɥɢ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ�
ɥɢɰɟ� ɞɚ� ɭɱɚɫɬɜɚ�ɢ� ɞɚ� ɝɥɚɫɭɜɚ� ɜ� ɨɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɨɬ�ɬɹɯɧɨ�ɢɦɟ�ɢ�
ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ�ɡɚ�ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ�ɱɪɟɡ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ� 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɢ�ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ�ɨɬɧɨɫɧɨ�ɉɪɚɜɢɥɚɬɚ�ɡɚ�ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ�ɱɪɟɡ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ� ȼ� ɫɥɭɱɚɣ� ɧɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ� ɧɚ� ɚɤɰɢɨɧɟɪ� ɜ�
Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ�ɧɚ�ɢɡɪɢɱɧɨ�ɩɢɫɦɟɧɨ�
ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨ�ɡɚɜɟɪɟɧɨ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ�ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨ�Ɉɛɳɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ�ɫ�
ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ� ɫɴɝɥɚɫɧɨ� ɩɨ� ɱɥ�� ����� ɚɥ�� �� ɁɉɉɐɄ�� ɤɚɬɨ� ɋȾ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ�ɨɛɪɚɡɟɰ�ɧɚ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ�ɡɚ�ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ�ɱɪɟɡ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ� 
ȼ�ɫɥɭɱɚɢɬɟ�ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ�ɧɚ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ�ɥɢɰɟ�± ɚɤɰɢɨɧɟɪ�ɨɬ�



ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ� ± ɮɢɡɢɱɟɫɤɨ� ɥɢɰɟ�� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɴɬ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ�
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ� ɫɢ� ɡɚ� ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ�� ɨɪɢɝɢɧɚɥ� ɢɥɢ� ɡɚɜɟɪɟɧɨ� ɨɬ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ� ɤɨɩɢɟ� ɧɚ� ɚɤɬɭɚɥɧɨ� ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ� ɡɚ� ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ�
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚ�ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ�ɥɢɰɟ�± ɚɤɰɢɨɧɟɪ��ɤɚɤɬɨ�ɢ�
ɢɡɪɢɱɧɨ�ɩɢɫɦɟɧɨ�ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨ�ɡɚɜɟɪɟɧɨ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ�ɡɚ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨ�
Ɉɛɳɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ�� ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ� ɨɬ� ɡɚɤɨɧɧɢɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ� ɧɚ�
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɬɨ�ɥɢɰɟ-ɚɤɰɢɨɧɟɪ�� 
ȼ� ɫɥɭɱɚɢɬɟ�ɧɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ�ɧɚ� ɚɤɰɢɨɧɟɪ� ɨɬ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ� ± 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ� ɥɢɰɟ�� ɥɢɰɟɬɨ�� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɨ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ�� ɨɫɜɟɧ�
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ�ɫɢ�ɡɚ�ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ�ɨɪɢɝɢɧɚɥ�ɢɥɢ�ɡɚɜɟɪɟɧɨ�ɨɬ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ� ɤɨɩɢɟ� ɧɚ� ɚɤɬɭɚɥɧɨ� ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ� ɡɚ�
ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ�ɫɴɞɟɛɧɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚ�ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ�ɥɢɰɟ�± 
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ��ɢɡɪɢɱɧɨ�ɩɢɫɦɟɧɨ�ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨ�ɡɚɜɟɪɟɧɨ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ�ɡɚ�
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨ� Ɉɛɳɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ�� ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ� ɨɬ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ�� ɚ� ɚɤɨ�
ɚɤɰɢɨɧɟɪɴɬ� ɟ� ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨ� ɥɢɰɟ�� ɬɨ� ɥɢɰɟɬɨ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɨ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ�� ɫɥɟɞɜɚ� ɞɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ� ɢ� ɨɪɢɝɢɧɚɥ� ɢɥɢ� ɡɚɜɟɪɟɧɨ� ɨɬ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ� ɤɨɩɢɟ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɧɨ� ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ� ɡɚ�
ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ�ɫɴɞɟɛɧɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɧɚ�ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ� 
ɇɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɱɥ�� ����� ɚɥ�� �� ɨɬ� ɁɉɉɐɄ� ɩɪɟɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚɧɟɬɨ� ɫ�
ɩɪɚɜɚɬɚ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ� ɧɚ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤɚ� ɫɴɝɥɚɫɧɨ� ɞɚɞɟɧɨɬɨ� ɦɭ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ� ɟ� ɧɢɳɨɠɧɨ�� ɤɚɤɬɨ� ɢ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɬɨ� ɞɚɞɟɧɨ� ɜ�
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɧɚ�ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚɬɚ�ɧɚ�ɱɥ�������ɚɥ���ɨɬ�ɁɉɉɐɄ�� 
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨ� ɡɚ� ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ�ɫɴɞɟɛɧɚ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�� ɤɚɤɬɨ� ɢ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɬɨ� ɡɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ� ɜ� Ɉɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ� ɧɚ�
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ��ɢɡɞɚɞɟɧɢ�ɧɚ�ɱɭɠɞ�ɟɡɢɤ�ɬɪɹɛɜɚ�ɞɚ�ɛɴɞɚɬ�ɫɴɩɪɨɜɨɞɟɧɢ�
ɫ� ɩɪɟɜɨɞ� ɧɚ� ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ� ɟɡɢɤ�� ɡɚɜɟɪɟɧ� ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ� ɡɚ�
ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢɬɟ��ɡɚɜɟɪɤɢɬɟ�ɢ�ɩɪɟɜɨɞɢɬɟ�ɧɚ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢ�ɤɧɢɠɚ��
ɉɪɢ� ɧɟɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɬɟɤɫɬɨɜɟɬɟ� ɡɚ� ɜɟɪɧɢ� ɫɟ� ɩɪɢɟɦɚɬ�
ɞɚɧɧɢɬɟ�ɜ�ɩɪɟɜɨɞɚ�ɧɚ�ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ�ɟɡɢɤ�� 
ɋȾ� ɧɚ� Ʉɚɭɱɭɤ� ȺȾ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ� ɨɛɪɚɡɟɰ� ɧɚ� ɩɢɫɦɟɧɨ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ� ɧɚ�
ɯɚɪɬɢɟɧ� ɧɨɫɢɬɟɥ�� ɡɚɟɞɧɨ� ɫ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ� ɡɚ� Ɉɛɳɨɬɨ� ɫɴɛɪɚɧɢɟ� 
ɋɴɳɨɬɨ�ɦɨɠɟ�ɞɚ�ɛɴɞɟ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɨ�ɢ�ɫɥɟɞ�ɫɜɢɤɜɚɧɟ�ɧɚ�ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ�
ɩɪɢ� ɩɨɢɫɤɜɚɧɟ� ɨɬ� ɚɤɰɢɨɧɟɪ�� Ɉɛɪɚɡɟɰɴɬ� ɧɚ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ� ɟ� ɧɚ�
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɧɚ�ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚ www.kauchuk.com ɢ ɫɚ�
ɞɨɫɬɴɩɧɢ� ɧɚ� ɫɥɟɞɧɢɹ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ� ɚɞɪɟɫ� 
https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/ir/ ɢ� ɧɚ�
https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/  
Ʉɚɭɱɭɤ� ȺȾ� ɳɟ� ɩɨɥɭɱɚɜɚ� ɢ� ɩɪɢɟɦɚ� ɡɚ� ɜɚɥɢɞɧɢ� ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ� ɢ�
ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢ� ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ� ɩɴɬ� ɧɚ� ɫɥɟɞɧɚɬɚ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ� ɩɨɳɚ�
kauchuk@kauchuk.com ɤɚɬɨ�ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɬɟ�ɫɴɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɥɟɞɜɚ�ɞɚ�ɫɚ�
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢ� ɫ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ� ɩɨɞɩɢɫ� �Ʉȿɉ�� ɨɬ�
ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɢɬɟɥɹ� ɢ� ɤɴɦ�ɬɹɯ� ɞɚ� ɟ� ɩɪɢɥɨɠɟɧ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ�
�ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ�ɨɛɪɚɡ��ɧɚ�ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɬɨ��ɤɨɣɬɨ�ɫɴɳɨ�ɞɚ�ɟ�ɩɨɞɩɢɫɚɧ�ɫ�
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧ�ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ�ɩɨɞɩɢɫ��Ʉȿɉ��ɨɬ�ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɢɬɟɥɹ�� 
 
ɉɢɫɦɟɧɢɬɟ� ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢ� ɧɚ� ɯɚɪɬɢɟɧ� ɧɨɫɢɬɟɥ� ɫɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ� ɧɚɣ-
ɤɴɫɧɨ�ɜ�ɞɟɧɹ�ɧɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ�ɧɚ�ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ��ɚ�ɬɟɡɢ�ɜ�ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ�
ɮɨɪɦɚɬ��ɧɟ�ɩɨ-ɤɴɫɧɨ�ɨɬ�ɤɪɚɹ�ɧɚ�ɞɟɧɹ�ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳ�ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ�  
ɉɢɫɦɟɧɢɬɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ� ɡɚ� ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ� ɫɚ� ɧɚ� ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɧɚ�
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ� ɜ� ɨɮɢɫɚ� ɧɚ�ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ� ɜ� ������ ɪɚɣɨɧ�ɋɪɟɞɟɰ�� ɛɭɥ��
ȼɢɬɨɲɚ�ʋ�����ɟɬ�����ɚɩ�����ɜɫɟɤɢ�ɪɚɛɨɬɟɧ�ɞɟɧ�ɨɬ�������ɞɨ�������ɱ. 
�ɢɡɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ�ɜɪɟɦɟ�((7� �87&��) 
ɉɨɤɚɧɚɬɚ�ɡɚɟɞɧɨ�ɫ�ɩɢɫɦɟɧɢɬɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ�ɩɨ�ɬɨɱɤɢɬɟ�ɨɬ�ɞɧɟɜɧɢɹ�
ɪɟɞ� ɧɚ� ɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ� ɫɚ� ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ� ɧɚ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ� ɫɬɪɚɧɢɰɚ��
www.kauchuk.com ɢ ɫɚ� ɞɨɫɬɴɩɧɢ� ɧɚ� ɫɥɟɞɧɢɹ� ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ� ɚɞɪɟɫ� 
https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/ir/ ɢ ɧɚ�
https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/  ɡɚ� ɜɪɟɦɟɬɨ� ɨɬ�
ɨɛɹɜɹɜɚɧɟɬɨ�ɧɚ�ɩɨɤɚɧɚɬɚ�ɜ�Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹ�ɪɟɝɢɫɬɴɪ�ɞɨ�ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ�
ɧɚ�Ɉɛɳɨɬɨ�ɫɴɛɪɚɧɢɟ� 

http://www.kauchuk.com/
https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/ir/
https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/
mailto:kauchuk@kauchuk.com
http://www.kauchuk.com/
https://kauchuk.com/index.php/2021/05/21/ir/
https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/
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ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ 
В случай на акционер юридическо лице 

Подписаният, ………………………………………..……………, ЕГН ..........................., притежаващ 

документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. 

..............., ул. ........................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на представляващ 

……………………………………….…………, със седалище и адрес на управление 

гр.………………………, ул…………………….№…….., ет……., ЕИК …………….., - акционер, 

притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на „КАУЧУК” АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с 

чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа 

или 

В случай на акционер физическо лице 

Подписаният, ………………………………………………..…, ЕГН ........................., притежаващ 

документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. 

..............., ул. ......................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер, 

притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на „КАУЧУК” АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с 

чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа 

 
                УПЪЛНОМОЩАВАМ 

В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………………………………….…, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена 

от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, 

ап………… 

или 

В случай на пълномощник  юридическо лице 

………………………………………………..…, със седалище и адрес на управление гр.………………, 

ул……………….№…..., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………………, 

ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на 

.................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..............................№ ...., ет.........., ап.......... 

 
Да ме представлява в  качеството   ми   на   акционер / да представлява управляваното от мен  
юридическо   лице - акционер  на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ 
АД, ЕИК 822105378, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 15:00 часа (източноевропейско 
стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC) в гр.София, бул. 
„Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5, с уникален идентификационен код на събитието - 
KAU30062022RGOSA и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното 
от мен юридическо лице ……………………… (………………………………………...) броя поименни, 
безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция 



2 
 

по вписванията, а именно: 
 
 

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: 
 

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 
2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за 
дейността на Дружеството през 2021 г.; 
 

Начин на гласуване:  

□ЗА 

□ПРОТИВ 

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на 

Дружеството през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на 
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА 

□ПРОТИВ 

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; 

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на 
Дружеството за 2021 год. 

 
Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 

год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на 
Дружеството за 2021 год.; 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов 

отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за 
извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; 
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Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов 

отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за 
извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 

г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за 
връзки с инвеститорите през 2021 г.; 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год. 

съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА 
приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, 
реализирана през 2021 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2021 год. и овластяване на СД 

за извършване на необходимите действия. Предложение за решение: ОС взема решение за 
изплащане на  дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2021 год. 
съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на 
директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия 
относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова 
институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на 
дивидента; 
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Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год. Предложение за 

решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год. 
 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
11. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите 

за дейността им през 2021 год. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год 

 
Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 год. 
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за 
изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на 
Дружеството за 2021 год. 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на 

Изпълнителния директор за 2022 год. Предложение за решение: Общото събрание взема решение 
размерът на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 да 
останат без промяна съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета 
на директорите на Дружеството. 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
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□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
14. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши 

проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год. 
Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да 
извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за  2022 год., 
съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.. 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 
15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши 

проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2022 год. 
Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да 
извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за  2022 год., 
съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. 

 

Начин на гласуване:  

□ЗА  

□ПРОТИВ  

□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА  

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче) 

 

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка 
дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред. 

 

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да прави по същество предложения за 

решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така 

направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува. 

 

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да гласува по направени предложения, 

различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка 

по какъв начин да гласува. 

 
Упълномощаването обхваща/не обхваща (оградете избраното) въпроси, които са включени 

в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 
и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (оградете избраното) на собствена 
преценка дали да гласува и по какъв начин. 

 
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в 

нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно. 
 
Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса 

на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, aл. 3 от Търговския закон на посочената в 
поканата втора дата – 15.07.2022 г. 
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Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе. 

 
 
 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 
 

Дата: ......................................... 
/ / 
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