ОБРАЗЕЦ / DRAFT

ПЪЛНОМОЩНО / POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният(та)
__________________________________________________________________
I, the undersigned:
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК),
(names, Personal ID #, data from the ID document or company name and company ID # respectively)

в качеството си на акционер, притежаващ … броя акции от капитала на “Градус АД”, на осн.
чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа
in my capacity of a shareholder, owning ……………. shares from the capital of Gradus SA, on the grounds
of Art. 226 of the Commercial Law in regards to Art. 116 of the Law of Public Offering of Securities,
УПЪЛНОМОЩАВАМ / I DO AUTHORIZE:

____________________________________________________________________ ______________
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК),
(names, Personal ID #, data from the ID document or company name and company ID # respectively)

да ме представлява на общото събрание на
акционерите, което ще се проведе на 22.10.2021 г. от
11:00 ч., (8:00 UTC) в гр. Стара Загора 6009, Парк–
Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала
„Тервел”, и да гласува с всички притежавани от мен
акции по въпросите от дневния ред съгласно указания
по-долу начин, а именно:

To represent me at the General Meeting of the
shareholders to be held on 22 Oct 2021 at 11:00 h /8
am UTC/ in the town of Stara Zagora, ZIP 6009, Stara
Zagora Park Hotel, 50 Khan Asparuh Str., Tervel hall,
and vote with all shares owed by me for the items of
the agenda, pursuant to the manner provided for below,
namely:

1. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на
Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

1. Approval of the six-monthly financial statement of
the Company for the first half of 2021.

Проект на решение: Общото събрание одобрява
шестмесечния финансов отчет на Дружеството за
първото полугодие на 2021 г.

Draft resolution: The General Meeting approves the
six-month financial statement of the Company for the
first half of 2021.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за
2. Approval of Report on compliance with the
изпълнението на изискванията на Закона за
requirements of the Public Offering of Securities Act
публичното предлагане на ценни книжа за изплащане
for payment of six-month dividend.
на шестмесечен дивидент.
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Проект на решение: Общото Събрание одобрява
доклада на Съвета на директорите за изпълнението на
изискванията на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент.

Draft decision: The General Meeting approves Report
on compliance with the requirements of the Public
Offering of Securities Act for payment of six-month
dividend.

3. Взимане на решение по чл. 39 от Устава на
Дружеството за разпределяне на печалбата и
изплащане на междинен дивидент на база приетия 6месечен финансов отчет.

3. Decision making pursuant to Art. 39 of the By-Laws
of the Company for profit distribution and the payment
of an interim dividend on the basis of the adopted 6month financial statement.

Проект за решение: Общото събрание взима решение
за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата
реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021
г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на
дивидента – 6 333 826.46 лв. (ii) Брутен размер на
дивидента за една акция – 0,026 лв.; (iii) Начало на
изплащане на дивидента: 29.11.2021 г.; (iv) Срок за
изплащане на дивидента: - три месеца; (v) Начин на
изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар”
АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Draft resolution: The General Meeting resolves to
distribute a 6-month dividends from the profit reported
by the Company in accordance with the prepared 6month financial statements for the first half of 2020,
under the following parameters: (i) Total gross
dividend amount: – BGN 6 333 826.46; (ii) Gross
dividend amount per share – BGN 0.026; (iii)
Dividend payment start date: 29 November 2021; (iv)
Dividend payment period – three months; (v) Method
of payment of the dividend: through Central
Depositary AD and branches of UniCredit Bulbank
AD.

Начин на гласуване:
Manner of voting:
1. Одобрява шестмесечния финансов отчет на 1. Approves the six-month financial statement of the
Дружеството за първото полугодие на 2021 г.
company for the first half of 2021.
2. Одобрява доклада на Съвета на директорите за
изпълнението на изискванията на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа за изплащане
на шестмесечен дивидент.

2. The General Meeting approves Report on
compliance with the requirements of the Public
Offering of Securities Act for payment of six-month
dividend.

3. Взима решение за за разпределяне на 6-месечен
дивидент от печалбата реализирана от Дружеството,
съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за
първото полугодие на 2021 г., при следните параметри:
(i) Общ брутен размер на дивидента – 6 333 826.46 лв.
(ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,026
лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 29.11.2021
г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца;
(v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен
депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

3. The General Meeting resolves on distributing 6month dividends from the profit reported by the
Company in accordance with the prepared 6-month
financial statements for the first half of 2021, under the
following parameters: (i) Total gross dividend amount:
– BGN 6 333 826.46; (ii) Gross dividend amount per
share – BGN 0.026; (iii) Dividend payment start date:
29 November 2021; (iv) Dividend payment period –
three months; (v) Method of payment of the dividend:
through Central Depositary AD and branches of
UniCredit Bulbank AD.

(Важно: Ако акционерът не посочи изрично начинът
за гласуване по отделните точки от дневния ред, в този
случай за начин на гласуване трябва да е записано:
„Пълномощникът има право на преценка дали и по
какъв начин да гласува.”)

(N. B. Unless the shareholder explicitly indicates the
manner of voting on the separate items on the agenda,
in this case the manner of voting should be recorded
as: “The proxy has the right to vote at their
discretion”.)
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Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси,
които са включени в дневния ред при условията на чл.
231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани
съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ
пълномощникът има право на собствена преценка,
дали да гласува и по какъв начин.

The authorization covers (does not cover) matters
included in the agenda under the terms of Art. 231,
para. 1 of the Commercial Law and they were not
announced nor promulgated pursuant to Art. 223 of the
Commercial Law. In the cases under Art. 231, para. 1
of the Commercial Law, the proxy has the right of their
discretion, whether to vote or not and how.

(Важно: волеизявлението се отбелязва със зачеркване (N. B. Will-expression is noted by striking through or
или заличаване на ненужното.)
deleting the wrong statement.)
The Power of Attorney is valid also in case of
Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото
postponing the General Meeting of the shareholders in
събрание на акционерите поради липса на кворум.
case no quorum was present.
Преупълномощаването с изброените по-горе права е Further authorizing [third parties] with the above said
нищожно.
rights shall be considered invalid.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ / PRINCIPAL: …………………………………………………………………

