
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА С.ЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТ~ 
НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД I 

j 

Днес, 08.02.2010г., в служебните помещения на дружеството в гр.IПавликени, 
ул. "Тошо Кътев" N~ 1, се проведе заседание на Съвета на ди кторите на 

"БАЛКАНКАР ЗАР Я" АД, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо 'ъбрание на 

акционерите в "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД и определяне на дата на провеждане 

на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ. 

2. Определяне на дневния ред на общото събрание. 

3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС. 

4. Определяне на срок за представяне на писмените пъл*омощни за 
представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изр~чение първо 
от ЗПГJI..U{. 

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а 

именно: I 

I 
~ I 

1. СТОЯН СТОИЧЕВ СТОЕВ, Председател на СД . I 
2. ДИN1ИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ, изпълнителен член н СД 

3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ 

I 

На основание чл. 116г, ал.3, 1.'.3 от ЗПГJI..U{ протоколът се води ~T директора 
за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев. 

ПО т.l от дневния ред съветът на директорите единодушно взе ледното 

РЕШЕНИЕ N!! 1 
Свиква извънредно общо събрание на акционерите в "Бал анкар Заря" 

АД, което ще се проведе на 17.03.2010г. от 11.00 часа в заседаrrелната зала 

в административната сграда на дружеството на адрес гр. П вликени, ул. 

"Т. Кътев" N!!I. При липса на кворум общото събрание ще (je проведе на 
02.04.2010г. от 11.00 часа на същото място и при същия днев,н ред. 

,
По т.2 от дневния ред съветът на диреКТQрите единодушно взе рледното 

РЕШЕНИЕ N!! 2
 
Извънредното общо събрание на акционерите да протече /при следния
 
дневен ред: 



1. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигац 'онерите на 

дружеството по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код 
BG 2100015077, документира пи в протокол от заседание на общото 

събрание на облигационерите, проведено на 11.12.2009г. и пиемане на 

решения във връзка с решенията на общото съ рание на 

облигацио нерите. 

По т.З от дневния ред съветът на директорите единодушно взе с едното 

РЕШЕНИЕ .N'!! З 

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред: 

По т.l от дневния ред ! 

"1. "Общото събрание на акционерите приема гласуваните приети на 

11.12.2009г. от общото събрание на облигационерите по емисия 

обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015 77, промени 

в параметрите на облигационния заем, а именно: 

1.1. Удължава се срока (матуритета) на облигационния заем с 12 
(дванадесет) месеца, като погасителният план на облигацио ния заем се 

променя по следния начин. 

Погасителен план на облигаЦИОННIIЯ заем: 

Датана Брой Брой Лнхвеu ПЛащаи Общ 

плашаllе ДlIИВ nЯll JI прс>uеит нали 8И паРJtчен 

оеРООАа roДJIHaтa (год.) (EUR) nOТOf( 
фаlC1'Oр. 

~UR)
У.)" 

1 
22.12.2009 183 365 7.25% 199,921.23 5,500.000.00 199,921.23 

2 
22.06.2010 182 365 7.2~% 198,828.77 5,500,000.00 198,828.77 

3 
22.12.2010 183 365 7.25% 199,921.23 16.67% 916,850.00 4,583.150.00 1,116,771.23 

4 
22.06.2011 182 365 7.25% 165.684.01 16.67% 916,850.00 I 3,666,300.00 1,082,534.01 

5 
22.12.2011 183 365 7.25% 133,267.49 16.67% 916.850.00 I2,749,450.00 1,050,117.49 

6 
22.06.2012 183 366 7.25% 99.667.56 16.67% 916,850.00 1,832,600.00 1,016,517.56 

7 
22.12.2012 183 366 7.25% 66,431.75 16.67% 916,850.00 , 915,750.00 983,281.75 

8 
22.06.2013 182 365 7.25% 33,104.99 16.65% 915,750.00 0.00 948,854.99 

м95.576.93 100.00.% . 5.500,000 7,394'з2 .04 

1.2. Финансовите съотношения, които "Балканкар Заря" трябва да 

поддържа за срока на емисията, се променят по следния нач н: 

А) Съотношение "Пасиви към Активи" за съответните пе иоди да бъде 

не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица: 



Съотношение: Пасиви/Дктиви 

Максимално доп стима стойност 

Б) Съотношение "Покритие на разходи за лихви" да не бъде о-ниско от 

стойностите, посочени в следната таблица: 

Съотношение: "Покритие на разходи за
 

лихви"
 

Минимално допvстима стойност
 

2010г. 2011г. 2012г. j01зr. 

1.5 2.0 3.0 3.5 

2. "Балканкар Заря" АД поема задължение да не разпределя дивиденти 

до окончателното погасяване на всички задължения на дружеството, 
възникнали на основание емисия обезпечени корпоративни :БЛ1Jгации с 

ISIN код BG 2100015077. 

3. Забранява на Съвета на директорите, законните и упъл омощените 

представители на дружеството да извършват разпоредителн, сделки със 

собствеността върху 1000/0 от капитала на "Уотс Лаrка" ООД, 

съществуващо съгласно законите на Шри Ланка, със седал ще и адрес 

на упраВJlение Терен номер 2, блок Б, Биягама Експортна 

Обработвателна зона, Биягама, Шри Ланка, регис~рирано на 

28.01.2008r. по номер PV 62841, без изричното съгласие на 

облltгационерите по емисия обезпеченlt корпоративни обли jации с ISIN 
код BG 2100015077. 

По тА от дневния ред съветът на директорите единодушно взе qледното 

РЕШЕНИЕN!4 

В случаите на делегиране на права за представителство на, заседанието 

на общото събрание, акционерите или техните уп лномощени 

представители следва да представят на дружеството чрез иректора за 

връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално 

заверени преписи от тях най-късно до 16.00 часа на 15.03.2010г. 

Съветът на директорите овластява директорът за връзки с инве~титорите г-н 
J

Павлин I1енчев да ИЗВЪРlllИ проверка на леrитmмацията на акционерите и 

техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗШ1ЦК Iи устава на 
дружеството и да ги регистрира за участие в заседан ето на ос. 

Регистрацията да започне в 10.00 часа в деня на заседанието на ос. 

Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да 

уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното 



годишно общо събрание на акционерите и да им предостави еNземпляр от 

писмените материали, свързани с точките от дневния ред. I 
Съветът на директорите възлага на изпълнителния член а СД на 

дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготв покана за 

общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез 

изрично упълномощено лице, в Търговския регистър при Апенцията по 

вписванията. 

СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ ~~~--.:~--.:....-~,..--

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ
 
""""'-~"'Ч-?>ь=~~~~:--:::"....е-

димитър ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ ~_~~=----->..,;~_ 

ПАВЛИН ПЕНЧЕВ ----.-------


