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До Акционерите на 
„АЛТЕРКО” АД 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО” АД 
ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
. 

ПО ТОЧКА 1: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА 
ДРУЖЕСТВОТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и 

допълнения в Устава, както следва: 

1.1. Член 7, ал. 1 се изменя както следва:  

(1)  Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез: 

(i) издаване на нови акции; 

(ii) превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми; 

(iii) упражняване на права за записване на нови акции въз основа на издадени 

варанти, които дават право за записване на нови акции от капитала на Дружеството; 

(iv) превръщане на част от печалбата в капитал. 

1.2. Член 7, ал. 2 се изменя както следва:  

(2)  Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото 

събрание на акционерите с предвиденото в този Устав мнозинство, освен в случаите, в 

които съгласно този Устав и/или приложимото законодателство е предвиден друг ред. 

1.3. Член 7, ал. 3 се изменя както следва:  

(3)  При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които 

съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако увеличението се 

извършва под условие. 

1.4. Член 7, ал. 4 се изменя както следва:  

(4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции или 

варанти най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за 

публично предлагане; 

1.5. Член 7, ал. 5 се изменя както следва:  

(5)  При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по 

смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. 

Това правило се прилага съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации 

и изрично не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат 

участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на 
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Дружеството при спазване на действащите ограничения съгласно приложимото българско 

законодателство. 

1.6. Член 7, ал. 8 се изменя както следва:  

(8)  Увеличение на капитала под условие, по смисъла на приложимото 

законодателство, е допустимо когато това е необходимо за осъществяване на вливане, 

търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите 

на варанти или конвертируеми облигации. 

1.7. Член 7, ал. 9 се изменя както следва:  

(9) В срок до пет години от 27.06.2019 г. Съветът на директорите има право да взема 

решения за увеличаване на капитала на Дружеството, по който и да е от предвидените в 

ал. 1 способи, с изключение на превръщане на част от печалбата в капитал, до достигане 

на общ номинален размер от 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона лева) посредством 

издаване и публично предлагане на до 10 000 000 бр. (десет милиона броя) нови 

безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 

1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на 

Съвета на директорите на Дружеството. Предвидените по-горе ограничения се прилагат 

общо независимо по кой от способите, предвидени в ал. 1 по-горе, е осъществено 

увеличението на капитала. 

Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може 

да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на 

акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, 

предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В рамките на посочените по-горе 

ограничения, Съветът на директорите също така има право да взема решения за издаване 

на варанти и конвертируеми облигации като в този случай правилата на тази разпоредба 

се прилагат съответно.  

В решението за емитиране на съответния вид ценни книжа за целите на увеличаване на 

капитала по един от способите по ал. 1 по-горе, Съветът на директорите определя: 

1. размера и целите на всяко увеличение;  

2. броя и вида на новите акции, които ще бъдат издадени в резултат на 

увеличението, правата и привилегиите по тях;  

3. срока и условията за прехвърляне и упражняване на правата по смисъла на § 1, т. 3 

ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции;  

4. условията на емисията варанти или конвертируеми облигации, включително 

емисионна стойност, срок и условия за записването и за заплащането им, както и 

условия на конвертирането им и упражняването на правата по тях, доколкото е 

приложимо; 

5. срока и условията за записване на новите акции, включително емисионна стойност, 

срока, и условия за заплащането й, според избрания способ за увеличение, 

съгласно ал. 1;  

6. инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката; 
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7. всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на 

действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното 

увеличаване на капитала според избрания за него способ съгласно ал. 1 по-горе.  

1.8. Член 7, ал. 10 се изменя както следва: 

(10) При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, 

Съветът на директорите е овластен: 

1. да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала 

на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник; 

2. да приеме и съответните изменения в Устава на Дружеството, доколкото се налагат 

такива, във връзка с изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;  

3. да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на 

директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви 

Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел;  

4. да заяви вписване на  увеличението на капитала  в Агенция по вписванията - 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;  

5. да заяви за вписване  емисията акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 

Комисията за финансов надзор,  

6. да заяви регистрация  на емисията в "Централен депозитар" АД; 

7. да заяви допускане на емисията за търговия на регулирания пазар, опериран от 

"Българска Фондова Борса " АД; 

8. да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с 

увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими 

и/или подходящи.  

При издаването на варанти или конвертируеми облигации, в допълнение на горните 

правомощия, които намират съответно приложение, Съветът на директорите разполага 

още и със следните правомощия:  

9. да взема решения за издаване на варанти или конвертируеми облигации, в 

рамките на делегацията по ал. 9 от настоящия член, в това число до размера и в 

сроковете, предвидени в същата разпоредба.  

10. да вземе решение за увеличение на капитала под условие, съгласно разпоредбите 

на действащото законодателство и този Устав, с цел осигуряване на правата на 

притежателите на варанти или конвертируеми облигации.  

1.9. В член 16 се добавя нова алинея 2, както следва: 

(2) Съвещателен орган на Дружеството е Консултативният съвет (ако такъв бъде 

конституиран). 

1.10. В член 28, ал. 1 се добавя нова точка xiv, както следва: 

(xiv) да конституира и деконституира Консултативния съвет, да взема решения по 

всички въпроси, касаещи Консултативния съвет, освен предварително определените с 
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този Устав или с решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само: 

да определя числения и персоналния състав на Консултативния съвет с право да 

назначава и освобождава неговите членове по своя преценка, срока на съществуването 

му, възнагражденията и мандата на неговите членове, да приема, изменя, отменя и следи 

за изпълнението на всички и всякакви документи, касаещи Консултативния съвет, в това 

число Правила относно функционирането на Консултативния съвет. 

Решенията на Съвета на директорите не пораждат действие, ако противоречат на закона, 

на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по 

същия въпрос. 

1.11. Добавя се нов член 34а Консултативен съвет, както следва: 

(1) По преценка и по инициатива на Съвета на директорите, в Дружеството може да бъде 

конституиран Консултативен съвет. Консултативният съвет е колективен съвещателен 

орган, който подпомага членовете на Съвета на директорите и висшия ръководен състав 

на Дружеството, на база експертизата на всеки от членовете си и според определените от 

Съвета на директорите цели при конституирането му, като за целта може (изброяването е 

примерно): 

(i) да изготвя и предоставя стратегически насоки и програми за развитие на 

Дружеството; 

(ii) да следи дейността и резултатите от дейността на Дружеството, да изготвя доклади 

и да дава предложения за подобрение на някои аспекти от дейността му; 

(iii) да предоставя информация относно текущото развитие и тенденциите в бизнес 

сектора, в който оперира Дружеството; 

(iv) да предоставя информация за иновативни практики, както и да препоръчва и 

разработва програми за въвеждане на такива практики в дейността на Дружеството; 

(v) да предлага подобрения относно предлаганите от Дружеството продукти и/или 

услуги, както и разработката на нови такива; 

(vi) да предлага стратегии за подобряване позициите на Дружеството на текущите 

пазари, на които оперира, да изследва възможностите за достъп до нови пазари, 

както и за прилагане на нови пазарни механизми;     

(vii) да извършва всяка друга дейност, възложена му от Съвета на директорите, която е в 

интерес на развитието на Дружеството.  

(2) Консултативният съвет изрично няма и не могат да му бъдат възлагани никакви 

ръководни, надзорни или контролни функции. Членовете на Консултативния съвет имат 

право на достъп до принадлежаща на Дружеството информация в обем, определен от 

Съвета на директорите и при спазване на изискванията за боравене с такава информация 

не по-малко ограничителни от изискванията, приложими за членовете на Съвета на 

директорите. 

(3) Решенията, докладите, стратегиите и всички други документи, издадени от 

Консултативния съвет независимо от наименованието им, изрично нямат задължителен 

характер и не подлежат на изпълнение, освен ако с решение на Съвета на директорите не 
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им е придадена такава сила, в който случай въпросният документ ще се счита 

инкорпориран в решението на Съвета на директорите. 

(4) Численият състав на Консултативния съвет се определя с решение на Съвета на 

директорите. Всеки от членовете му се избира с мандат, определен от Съвета на 

директорите, не по-дълъг от пет години, който може да бъде подновяван без 

ограничение, както и да бъде прекъсван преди изтичането му:  

(i) с решение на Съвета на директорите за освобождаване на съответния член на 

Консултативния съвет; 

(ii) по желание на съответния член на Консултативния съвет; 

(iii) при невъзможност за изпълнение на функциите като член на Консултативния съвет, 

поради смърт, заболяване или друго обстоятелство, препятстващо изпълнението 

им.  

(5) Персоналният състав на Консултативния съвет се определя по решение на Съвета на 

директорите. За член на Консултативния съвет може да бъде избрано всяко физическо 

лице, което, по преценка на Съвета на директорите, разполага с експертиза, която може 

да способства за развитието на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите, 

прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, служителите на Дружеството и 

лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото 

събрание на акционерите или го контролират, изрично не могат да бъдат избирани за 

членове на Консултативния съвет. 

(6) Председателят и Секретарят на Консултативния съвет се определят съобразно реда, 

предвиден в Правилата за работа на Консултативния съвет, приети с решение на Съвета 

на директорите при конституирането му. 

(7) Размерът и видът на възнагражденията на всеки от членовете на Консултативния съвет 

се определя от Съвета на директорите при избирането им. Възнагражденията могат да 

бъдат изменяни, както по вид, така и по размер по всяко време с решение на Съвета на 

директорите.  

(8) Годишните разходи, свързани с дейността на Консултативния съвет, в т.ч. за 

възнаграждения, не могат да превишават 2% от годишните приходи на Дружеството на 

консолидирана база съгласно приетия годишен консолидиран финансов отчет за 

предходната година. Тази разпоредба се прилага съответно в годините на конституиране 

и деконституиране на Консултативния съвет като ограничението се изчислява 

пропорционално на база съответния брой дни през периода на съществуване на 

Консултативния съвет спрямо общия брой дни на календарната година. 

1.12. Член 35, ал. 1 се изменя както следва: 

(1) Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с 

инвеститорите, членовете на Консултативния съвет и лицата, които пряко или непряко 

притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го 

контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, информация: 
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(i) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от 

гласовете в общото събрание или върху които имат контрол; 

(ii) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или 

чиито прокуристи са; 

(iii) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат 

признати за заинтересовани лица. 

1.13. Член 42 се допълва с датата на Решението на Общото събрание, на което 

посочените по-горе изменения са приети. 

Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички 

правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в 

Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 
 
Приложение: Проект на Устав с отразени изменения и допълнения 
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