ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД,
гр. Варна

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Съветът на директорите на „Регала инвест” АД, гр. Варна, ЕИК 202780654, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на
акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД на 21 май 2014 г., от 14:00 часа, в гр. Варна,
кв.”Аспарухово”, ул. ”Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството през 2013 г.
Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема
годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.”.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема
одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.”.
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.”.
4. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.
Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета
за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г.”.
5. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета
на директорите на „Регала инвест“ АД през 2013 г..
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за
прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
на “Регала инвест” АД през 2013 г.”.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2013 г.
Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от
отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им
през 2013 г.”.
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2014 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира одиторско
предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул.
„Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
813194075”.
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8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на
дружеството за 2013 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест”
АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2013 г.“.
9. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Регала
инвест“ АД.
Проект за решение: „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от
ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД приема решение за
обратно изкупуване на акции при следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия
брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на
решението за обратно изкупуване на собствени акции на “Регала инвест” АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет
стотинки);
4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и
четиридесет стотинки);
5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на
“Регала инвест” АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното
изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за
начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок,
конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките,
определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере
лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното
изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на
“Регала инвест” АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския
регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на
чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на
директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя
собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на
който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение
ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да
се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на
обратното изкупуване.
10. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Регала
инвест” АД.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД
изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:
1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва:
„(3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на
друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да
приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на
акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от
Търговския закон, в това число за:
а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
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б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година
надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния
заверен годишен финансов отчет;
в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или
към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов
отчет.”
2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея 4.
3. Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин:
„(10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на
присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3
или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички
членове.”
4. В §1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както
следва: „Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на
акционерите на „Регала инвест” АД, проведено на 21.05.2014 г. [заменя се с дата
06.06.2014 г., ако Общото събрание се проведе при условията на спадащ кворум
съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон]””
Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на
„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на
свиканото редовно Общо събрание на дружеството.
На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:
Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване
на Общото събрание на акционерите е 18 428 734 броя обикновени безналични акции с
номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в
Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас –
обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един
глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с
номиналната стойност.
Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да
участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.
Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да
упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен
депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 7 май 2014
г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да
участват и гласуват на общото събрание.
Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на
сто) от капитала на „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД имат право да включват и други въпроси в
дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси,
както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред в
дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК.
Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15
дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат
представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър
въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден
след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за
финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с
допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали
по тях.
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Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече
включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и
преминаване към гласуване на решението от общото събрание.
Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят
въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и
финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали
въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация.
Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за
гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени
упълномощавания по електронен път са:
Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез
пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и
гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в
материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството:
България, гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. „Георги Стаматов” № 1. Образецът на
пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството:
www.regalainvest.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по
чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК.
Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в
пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките
в дневния ред.
Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото
събрание, както акционера, когото представлява.
Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с
инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в
пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в
него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв
начин да гласува.
Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото
събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по
акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се
предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа на работния
ден, предхождащ датата на общото събрание.
Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо
събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства.
Акционерите уведомяват „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД за извършеното от тях
упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно (по представения от дружеството
образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и
файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен
подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното,
следва да бъде в PDF формат;

Упълномощителят уведомява по електронен път „РЕГАЛА
ИНВЕСТ” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла,
съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис
на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес:
regalainvest@gmail.com. За упълномощители – юридически лица, освен
пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят
и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния
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eJIeKTpOHeHrrOAnVC Ha yIIbJTHOMOUILTTeIS
aKTyalTHO yIOCTOBepeHr.ie3a
Brrr{cBaHeTo B TbpfoBcKuq I1lnV, Apyr
IpLIJIOXT4M perltcT:bp Ha
ynT,nHoMou-u4Tenr- rcpr4ar4qecKonr4rle u perxeHr_reHa opfaHa, KoMneTeHTeH
(KOfaTOe [pr4no)r(HMo).
Ia B3eMepeueHue oTHocHoynsjlHoMoUIaBaHeTO
ynbnHoMoxlaBaHero rlpe3 eneKTpoHHr4cpencrBa, r.i3B:bprrreHo
.
lro ropeonucaurlr HaqrrH,cneABaAa 6tge nolyveuo or ,,pEfAJIA I4HBECT"
A! ua nocoveHzs e-mail agpec naff-rr,cro ao l2:00 .uacaHa pa6oruul 4eu,
nperxoltrnau jlarara ua o6qoro cr6paHue.
flpeynr,:trouorqaBaHero c rrpaBara no [peAocraBeHLI nbnHoMolIHI4, KaKTo 14
[6"rrHoMorrlHo,IaAeHo B Hapy reHr.reHa npaBr4JraraHa.]r. 116, a,r. I 3|I[I_{K, e Hr4tqoxHo.
Perucrpaquara Ha aKqr.roHeprrre/nunoiraoqsuqure 3a yqacrr.re e o6uloro cr,6paHrze
3anoqBa e 13:30 uaca, B IeHr Ha cl6pauuero 21 *rafr 2014 r.., Ha M.f,ororo Ha npoBexaaHe Ha

o6uoroc's6pauue.
Axquonepure-rcpulurrecxlznuqa

ce

npeAcraBnrrBaror

3aKoHHI,ITeeu

rIpeAcTaBI4TeII4,KoI4To ce nerl'{TIzMI'IpaTc npeAcTaBsHe Ha aKTyaJIHo yAocToBepeHl.re3a
Brrr.icBaHeroB TbproBcKnr r4rn apyr [pr4Jroxt4Mpefr{crGp (opraruna,r r4nH3aBepeHoronlre) u
aoKyMeHT 3a caMor!{rlHocr Ha 3aKoHHHr npeacraBl{Ten. Axquonepure-$Il3r4qecKll Jrr4rrace
nerI.iTI4M'{paTc aoKyMeHT3a CaMOIITT{HOCT.
qpe3 KopecnoHAeHL\utrrr eJrerrpoHHr.i cpeacrBa He e
hacynauero
aofiycrr.rMo

crr:racuo 4eftcrsaua.s Ycran na ,,PEfAllA I4HBECT" An.
Ilucrr,reuureMarepr,rrrJrlt,
cBT,p3aHlr
c rHeBHr,rq
pe4 na o6uloro cs6pauue a o6pa_:eqa
Ha IlBnI{OMOtqHO
3a rrpeAcraBntBaHe
Ha aKIIr4oHep
e o6rqoro cs6pauue ca Ha pa3no-rroxeHxe
Ha aKrlrzoHepr4Te
ira I4nrepuer crpaHr4rraraHa apyxecrBoro: www.regalainvest.bg,KaKro r.i
Ha aApecaHa ynpaBneHr4e
Ha ApyxecrBoro, ecexu pa6oren AeH or 9:00 ,qo 16:00 q. u fipr4
noHcKBaHe
k M ce npenocraBgt6etnrarHo.
flplr :l.rnca Ha KBopyM,Ha ocHoBaHueqr.227 T3, an. 3 T3, o6uoro c:s6pauuerqe ce
npoBeAeHa 6 roHx 2014 r., or 14:00 qaca,Ha ctrrloro Mqcro r.r.npucaqr4r AHeBeHpe.q,r(aro
cr'6paulrero ue 6rAe 3aKoHHoHe3aBHcr.rMo
or IlpeacraBeHl.itHa Hero Karrr4TaJI.
B nHeeHzq
peAHa HoBoro3aceAaHlre
He Mofar aa ce BKJIIoqBaT
HoBrlToqKrzrro pe,4aHaqn. 223aT3.
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