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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 РEШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В БРОЯ И ПЕРСОНАЛНИЯ СЪСТАВ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени 

в състава на Съвета на директорите: 

Общото събрание увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена 

като потвърждава назначението на досегашните трима членове на Съвета на директорите 

и в допълнение избира следните лица:  

- г-н Волфганг Кирш 

- г-н Грегор Бийлер  

Новоизбраните членове на Съвета на директорите се избират с мандат, който съвпада с 

мандата на досегашните членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.   

Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си 

Председател и Заместник-председател, както и изпълнителен/ни директор/и. 

Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи 
договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите при 
условията определени от Общото събрание на акционерите и други, каквито намери за 
добре по собствена преценка. 

 
Приложение: Документи относно всеки от новоизбраните членове на Съвета на 

директорите по реда на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни 
книжа: 

- Автобиография; 
- Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 ТЗ 
- Декларация по чл. 237, ал. 3 и 4 ТЗ 
- Декларация по чл. 114б, ал. 2 ЗППЦК 
- Декларация по чл. 116а1, ал. 2 ЗППЦК 
- Свидетелство за съдимост; 
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ПО ТОЧКА 2. ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪВЕТЪТ НА 
ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ 
СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 
предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените 
материали. Доколкото приетата от Общото събрание на акционерите на 28.06.2021 г. 
Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на 
членовете на Съвета на директорите за 2021 г. се прилага за постигнати резултати през 
изминалата вече календарна година, същата остава непроменена и в сила за досегашните 
и не се прилага за новоизбраните членове на Съвета на директорите до приемането на 
нова схема. 

   
 

Приложение: Проект на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на  
директорите с отразени предложенията за изменения и допълнения 
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ПО ТОЧКА 3: ПРИЕМАНЕ РEШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, 
ГАРАНЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ  

 
Като взе предвид, че  

- Съветът на директорите ще определи от своя състав Председател, Заместник-

председател, Изпълнителен/ни член/oве; 

- Предложените нови членове на Съвета на директорите разполагат с висока 

професионална квалификация и доказан международен опит, които са от ключово 

значение за следващия етап в развитието на компанията и изграждането на нейния 

международен облик; 

- Предложените нови членове на Съвета на директорите ще работят изключително 

за развитието на бизнеса на Дружеството в чужбина чрез изграждане и управление 

на съответните структурни звена по места; 

 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА 

ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за 

определяне на размера на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на 

новоизбраните членове на Съвета на директорите в размери, както следва: 

 

1. Възнаграждения 

В рамките на Политиката за възнагражденията и според заеманата от всеки от тях 
позиция, определена по решение на Съвета на директорите, се определят следните 
постоянни възнаграждения на новоизбраните членове на Съвета на директорите: 

- Брутно месечно възнаграждение на изпълнителен член на Съвета на директорите: 
25 000 евро (48 895.75 лева); 

- Брутно месечно възнаграждение на неизпълнителен член на Съвета на 
директорите: 10 000 евро (19 558.3 лева) и допълнително възнаграждение при 
участие в редовно заседание на Съвета на директорите в размер на до 2 000 евро 
(3 911.66 лева) месечно  

 

2. Гаранция за управление 

Гаранцията за управление на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите 

следва да бъде в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение или както следва: 

- за новоизбран член на Съвета на директорите, който бъде определен за изпълнителен 
член на Съвета на директорите – 75 000 евро (146 687.25 лева) 

- за новоизбран член на Съвета на директорите, който бъде определен за 
неизпълнителен член на Съвета на директорите – 36 000 евро (70 409.88 лева) 
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3. Обезщетения при предсрочно прекратяване на договора  

- При прекратяване на договор с някой от новоизбраните членове на Съвета на 
директорите поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, 
дружеството не дължи обезщетение.  

 
- При предсрочно прекратяване от страна на Дружеството на договор с който и да е 

от новоизбраните членове на Съвета на директорите максималният размер на 
дължимото от Дружеството обезщетение на съответния член на съвета, извън 
дължимите обезщетения по закон (когато е приложимо) не може да надхвърля 
сумата от изплатените постоянни възнаграждения, но за не повече от 12 месеца, 
предшестващи прекратяването. Обезщетение не се дължи, в случай че 
прекратяването на договора е поради незадоволителни резултати и/или 
неизпълнение на договорните задължения от страна на съответния директор. 
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ПО ТОЧКА 4. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ 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: 

4.1. Член 15, ал. 4 се изменя, както следва: 

Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема 
с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на 
акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и 
максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при 
които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 
пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция 
за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши 
обратното изкупуване. 

4.2. Член 28, ал. 3 се изменя, както следва: 

Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички 
членове на Съвета на директорите. 

4.3. Член 29, ал. 2 се изменя, както следва: 

На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила 
за работа и си избира Председател, Заместник председател и един или няколко 
Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на 
съвета. 

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 предложенията за промени 
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ПО ТОЧКА 5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, СЪВЕТЪТ НА 
ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ 
СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за 

обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: 

- Цел – осигуряване на акции за изпълнение на програми за стимулиране на 

членовете на корпоративното ръководство и служители на Дружеството и негови 

дъщерни дружества чрез предоставяне на акции; 

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 80 000 броя акции; 

- Срок на изкупуване – до 31.12.2022 г. 

- Цена на изкупуване – в диапазона от 15,00 лева за акция (минимална цена) до 

30,00 лева за акция (максимална цена); 

- Условия и ред за изкупуване – еднократно или на части в две или повече 

процедури по изкупуване (до достигане на определения максимален брой акции) от 

Дружеството и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен 

посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Общото 

събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи 

всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички 

необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение на 

Общото събрание на акционерите, включително, но не само: 

(i) да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване 

реда и условията, посочени в настоящото решение, приложимото законодателство и 

устава на Дружеството;  

(ii) да одобрява извършване на обратно изкупуване от дъщерни дружества на 

Дружеството, като определя конкретните параметри на всяка отделна процедура по 

обратно изкупуване в рамките на заложените в настоящото решение; 

(iii) да определя начален и краен срок на всяка конкретна процедура по обратно 

изкупуване,  

(iv) да избере инвестиционен посредник, чрез който да се извърши обратното 

изкупуване; 

(v) да определи конкретната стойност на една акция в рамките на всяка конкретна 

процедура, като в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните 

условия, Съветът на директорите по своя преценка може да определя цената на обратно 

изкупуване в рамките на границите, заложени в настоящото решение на Общото 

събрание на акционерите; 

(vi) да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното 

изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им от дъщерните дружества, в полза на 

правоимащите участници в програми и схеми за възнаграждения в акции. 

За АЛТЕРКО АД 

……………………………………………………….. 

Димитър Димитров, Изпълнителен директор 
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