
П Р О Т О К О Л 
 

от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  

във ФАР АД, гр. София 

 

 

Днес, 10.12.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC), в седалището на Дружеството 

на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9, се проведе извънредно общо 

събрание на акционерите на ФАР АД с уникалн идентификационен код на събитието 

3FAR2022 и ISIN код на емисията акции BG1100002192. 

 

Събранието се свиква на основание Устава на дружеството по решение на Съвета на 

директорите от 28.10.2022 г. 

 

Поканата до акционерите за свикване на общото събрание е обнародвана в Търговския 

регистър на 07.11.2022 г.  

 

Събранието бе открито в 10:00 часа от Изпълнителния директор на Дружеството – 

Красимир Николаев Дочев. 

 

Г-н Дочев обяви, че на настоящото събрание са регистрирани за участие лично и чрез 

представляващите на юридическите лица акционери, 5 (пет) акционери 

притежаващи 887 100 броя акции представляващи 70,1 % от капитала на дружеството. 

Не са регистрирани акционери за участие чрез пълномощници. Налице е кворум, 

събранието е законно и може да взема валидни решения. 

 

Г-н Красимир Дочев, в качеството си на акционер в дружеството предложи общото 

събрание да пристъпи към избор на Председател на събранието, като за такъв предложи 

Славка Георгиева Георгиева. След проведеното гласуване общото събрание взе следното 

решение: 

 

„Общото събрание на акционерите избира Славка Георгиева Георгиева за председател 

на Общото събрание на акционерите във ФАР АД. 

 

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (70,1 % от представения капитал);  

Гласували: “За” 887 100  броя; “Против” 0 броя; 

 

Г-жа Георгиева предложи да се премине  към избор на секретар на събранието, като за 

такъв предложи Красимир Николаев Дочев. След проведените разисквания общото 

събрание взе следното решение: 

 

„Общото събрание на акционерите, избира Красимир Николаев Дочев за секретар на 

събранието.“ 

 

Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (70,1 % от представения капитал);  

Гласували: “За” 887 100  броя; “Против” 0 броя; 

 

Председателят на събранието прочете обявения в Търговския регистър ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на нов устав на дружеството. Проект за решение: ОСА приема нов устав на 

дружеството. 



 

Събранието пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред. 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

Изпълнителният директор Красимир Дочев разясни, че във връзка с взетото решение за 

отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за 

финансов надзор и съответното Решение № 819-ПД от 27.10.2022 г. на Председателя на 

КФН, ОСА следва да приеме нов Устав на дружеството.  

 

Не бяха направени други изказвания. Председателят на събранието подложи 

предложението по т. 1 от дневния ред на гласуване и обяви резултата: 

 

Решение № 1:  

 

Общото събрание на акционерите единодушно приема предложения от Съвета на 

директорите нов Устав на Дружеството. ОСА възлага на Изпълнителния директор да 

впише промените по партидата на дружеството в ТР при АВ. 

 
Общо действително подадени гласове: 887 100 броя (70,1 % от представения капитал);  

Гласували: “За” 887 100  броя; “Против” 0 броя; 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на общото събрание на акционерите 

на ФАР АД обяви неговото закриване. 

 

Протоколът се подписа от председателя и секретаря на събранието. 

 

Неразделна част от този протокол представлява: 

 

1. Списък на присъстващите акционери 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

/Славка Георгиева/ 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:   

 /Красимир Дочев/     

 

 


