
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО 
 

За представителство на акционер на редовното годишно Общо събрание на 
акционерите на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени  

съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК 
 

ПЪЛНОМОЩНО 
 

Долуподписаният/ите……(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, 
№ на документ за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата, номера, 
партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК), в 
качеството си на акционер в „Балканкар Заря” АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 1, с ЕИК 814191256, притежаващ …………броя акции 
(поименно удостоверение № ………, депозитен сертификат № ………..номера на акциите от 
…… до ……..,съответно временни удостоверения или акции с номера от ……… до …………), 
от капитала на същото дружество,  на основание чл. 226 от ТЗ и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК  

 
УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е 

 
………….(три имена, постоянен адрес, единен граждански номер, № на документ 

за самоличност, кога е издадена и от кой орган, съответно фирмата, номера, партидата, 
тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/ ЕИК) да ме/ни 
представлява/т заедно и поотделно на  редовното годишно общо събрание на акционерите на 
„Балканкар Заря” АД гр. Павликени с ЕИК 814191256, което ще се проведе на 28.06.2011 год. в 
11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, община 
Павликени, област В. Търново, ул. „Тошо Кътев” № 1, а при липса на кворум на основание чл. 
227, ал. 3 от ТЗ – на 13.07.2011год. от 11.00 часа на същото място и при първоначално 
обявения дневен ред, като гласува/т с всички притежавани от мен/нас …………броя акции от 
капитала на „Балканкар Заря” АД гр. Павликени с ЕИК 814191256 по въпросите от дневния 
ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1 ………………… 
2………………… 
3………………… 
Предлагани решения: 
По т. 1…………… 
По т. 2……………. 
По т. 3……………. 
 
Начин на гласуване  - ………(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на 

начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В 
случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от 
дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин). 

Упълномощаването обхваща (не обхваща) 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 от ТЗ. 
В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да 
гласува и по какъв начин. 

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с посочените по горе 
права е нищожно. 

 
Дата …………                                       Упълномощител/и: 
Населено място…………….. 
 

 


