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РЕШЕНИЯ 

На ОСА на “ИХ България” АД 
08.06.2000 година 

 
 
 
По т. 1 от дневния ред: 
Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 1999г.  
Решение: 
Приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 1999 год. 
 
По т. 2 от дневния ред: 
Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 1999 
г. 
Решение: 
Приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството 
за 1999 год. 
 
По т. 3 от дневния ред: 
Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 1999 г.;  
Решение: 
Одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 1999 г. 
 
По т. 4 от дневния ред: 
Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 1999 г.  
Решение: 
Освобождава от отговорност за дейността им през 1999 год.: 
 
1. Членовете на Надзорния съвет: 
1.1. За дейността им от 01.01.1999 г. до 15.09.1999 г.: 
• “Алианц България холдинг” АД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. Nо 17146/1992 год.; 
• ЗАД “Енергия”, град София, регистрирано от СГС по ф.д. No 12435/1993 год.; 
• ЗПАД “Алианц България”, град София, регистрирано от СГС по ф.д. No 4453/1991 год. и 
• “Българска инвестиционна банка” АД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. No 21376/1994 год.  
1.2. За дейността им от 15.09.1999 г. до 31.12.1999 г.: 
• Владимир Йорданов Баланов, ЕГН:5708221506, 
• Търговска банка “Юнионбанк” АД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. №31533/1992 год.., 
• “ДИА Експерт” ЕООД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. №751/1996 год., 
• Георги Добрев Георгиев, ЕГН:5111025868,  
• Константин Кузмов Зографов, ЕГН:5705294561 и  
• Пеньо Иванов Хаджиев, ЕГН 5011016646. 
2. Членовете на Управителния съвет: 
2.1.За дейността й от 01.01.1999 г. до 23.02.1999 г.: 
• Теменуга Иванова Газдова, ЕГН: 5503086411.  
1.1. За дейността му от 01.01.1999 г. до 15.09.1999 г.: 
• Владимир Борисов Хаджитонев, ЕГН 5211106921. 
1.2. За дейността й от 23.02.1999 г. до 31.12.1999 г.: 
• Татяна Йорданова Чонкова, ЕГН: 5008296958 . 
2.4. За дейността им от 01.01.1999 г. до 31.12.1999 г.: 
• Росен Колев Димоларов, ЕГН: 6008306301,  
• Петър Иванов Станчев, ЕГН: 5906186487 и  
• Божидар Василев Данев, ЕГН:3911056308. 
 
 
По т. 5 от дневния ред: 
Приемане на промени в устава на Дружеството;  
Решение: 
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Приема промени в Устава на Дружеството, както следва: 
1). Чл. 1, ал. 2 се изменя, както следва: 
“/2/ Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.” 
 
2). Чл. 5, ал.2 се изменя, както следва: 
“/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и 
населеното място, където е седалището на клона.” 
 
3). Чл. 7, ал. 4 се изменя, както следва: 
“/4/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне дължимите суми по 
записаните от него акции и при спазване изискванията на действащото българско законодателство.” 
 
4). В член 12 се приемат следните изменения: 
а/ Заглавието на чл.12 се изменя, както следва: 
“УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА 
Чл. 12” 
б/ Ал.1 се изменя, както следва: 
“/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез 
издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането 
на облигации в акции или издаването на права и варанти, при спазване на изискванията на закона;” 
в/ Ал. 4 се изменя, както следва: 
“/4/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава капитал е изцяло внесен.” 
г/ Ал. 5 се изменя, както следва: 
“/5/ Всеки акционер има право да придобие част от емитираните нови акции, която съответства на неговия дял в 
капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от 
един месец, считано от началната дата на подписката, посочена в публикуваното съобщение за публично 
предлагане.” 
д/ Ал.6 се заличава. 
е/ Ал. 7 става ал.6 и се изменя, както следва: 
“/6/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви 
на Дружеството, акционерите на Дружеството участват в това увеличение съразмерно на участието им в 
капитала до увеличението.” 
ж/ Ал.8 се заличава. 
з/ Ал.9 се заличава. 
и/ Създава се нова алинея 7, както следва: 
“/7/ При издаване на варанти или права, всеки акционер има право, в определен от Общото събрание на 
акционерите срок, да придобие част от тях, съответна на акционерния му дял преди емитирането им.” 
 
5). В член 13 се приемат следните изменения: 
а/ Ал.3 се изменя, както следва: 
“/3/ Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;” 
б/ Създава се нова ал.4, както следва: 
“/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.” 
 
6). В чл.15 се създава нова ал.4, както следва: 
“/4/ При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която 
съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди увеличението, в срок, определен от Общото 
събрание на акционерите.” 
 
7). В член 17 се приемат следните изменения: 
а/ Създава се нова ал.2, както следва: 
“/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от тези акционери, които 
са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на съответното Общо 
събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който “Централен депозитар” АД 
предоставя на Дружеството.” 
б/ Алинея 2 става алинея 3. 
 
8). В член 18 се приемат следните изменения: 
а/ Т.8 се изменя, както следва: 
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“8. взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване 
изискванията на действащото българско законодателство;” 
б/ Създава се нова т.9, както следва: 
“9. взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при 
спазване изискванията на действащото българско законодателство;” 
в/ Точка 9 става точка 10. 
г/ Точка 10 става точка 11. 
д/ Точка 11 става точка 12. 
 
9). Чл. 19 се изменя, както следва: 
“ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
Член 19 
/1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. 
/2/ Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната 
година. 
/3/ Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители 
на гласовете.” 
 
10). Чл. 20 се изменя, както следва: 
“СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Чл. 20  
/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или от Надзорния съвет или акционерите, притежаващи 
поне 1/10 /една десета/ от капитала на Дружеството. 
/2/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 1/10 /една 
десета/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от 
заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването 
или техен представител да свика събранието. 
/3/Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и 
в два централни ежедневника. Поканата следва да съдържа реквизитите, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ. Времето от 
обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.” 
 
11). Чл. 23, ал.2 се заличава. 
 
12). Чл. 24 се изменя, както следва: 
“ПЪЛНОМОЩНИЦИ 
Чл. 24  
/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. 
Пълномощникът може да не бъде акционер. 
/2/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството следва да 
бъде писмено, изрично, за конкретното Oбщо събрание, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, 
като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона. 
/3/ Всяко лице, което представлява или предложи да представлява акционер или акционери с повече от 5 /пет/ на 
сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството не 
по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на Общото събрание. Уведомление по предходното изречение не се 
изисква, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания. 
/4/ Преупълномощаването с права по ал. 1, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е 
нищожно. 
/5/ При откриване на Общото събрание, председателят на Общото събрание на акционерите уведомява 
присъстващите на него лица за представените пълномощни.” 
 
13). Чл. 25 се изменя, както следва: 
“КВОРУМ 
Член 25 
/1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от 
акциите с право на глас, освен ако в законът не е предвиден друг кворум. 
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от 
представените акции с право на глас, освен ако в закона за вземане на решения не е предвиден конкретно определен 
кворум. Дата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.” 
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14). В член 26 се приемат следните изменения: 
а/ Заглавието на чл.26 се изменя, както следва: 
“МНОЗИНСТВА 
Чл. 26”  
б/ Ал.1, буква “а” се изменя, както следва: 
“а/ решенията по чл.18 точки 1, 2, 3, 8 и 9, които се приемат с 2/3 /две трети/ мнозинство от представените на 
Общото събрание акции с право на глас;” 
в/ Ал.2 се заличава. 
 
15). Чл.29 се изменя, както следва: 
“ПРОТОКОЛИ 
Чл. 29 
За всяко заседание на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на закона. Протоколът се 
подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага 
списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. 
Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на 
Дружеството.” 
 
16). Чл. 33, ал.2 се изменя, както следва: 
“/2/ Управителният съвет се състои от 3 /трима/ члена.” 
 
17). Заглавието на Глава IV се изменя, както следва: 
“Глава IV 
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ПЕЧАЛБАТА” 
 
18). Създава се нов член 39, както следва: 
“ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ 
Чл. 39 
/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-
счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и 
безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният счетоводен отчет 
не може да бъде приет от Общото събрание. 
/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно 
действащото законодателство. 
/3/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на 
Управителния съвет, Надзорния съвет или на отделен акционер те се назначават от съда. 
/4/ Приетите на Общото събрание Баланс и Отчет за приходите и разходите се публикуват от Управителния съвет 
в един централен ежедневник.” 
 
19). Чл. 39 става член 40 и се изменя, както следва: 
“РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА  
Чл.40 
Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по предложение на 
Управителния и Надзорния съвет, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.” 
 
20). Чл. 40 става член 41. 
 
21). В чл. 41, ал. 1 се създава нова буква “г”, както следва: 
“г/ други средства, по решение на Общото събрание.” 
 
22). Чл. 41 става член 42 и се изменя, както следва: 
“ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ 
Чл. 42 
/1/ Право на дивидент имат акционерите на Дружеството, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 
14 /четиринадесет/ дни от датата на съответното Общо събрание, на което е одобрен годишният счетоводен отчет 
и е взето решение за разпределение на печалба. Датата на придобиване се установява от списъка по чл.115, ал.12 
от ЗППЦК, който “Централен депозитар” АД предоставя на Дружеството. 
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/2/ Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца, считано от 
датата на провеждане на съответното Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва по предвидения 
от закона ред.” 
 
23). Чл. 42 се заличава. 
 
24). Параграф 2 се изменя, както следва: 
“Параграф 2. Този Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в град 
София на 27.02.1998 год. и е променен и допълнен с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в 
град София на 08.06.1999год. и с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в град София на 
25.08.1999год. и с решение на Общо събрание на Дружеството, проведено в град София на 08.06.2000 год.” 
 
По т. 6 от дневния ред: 
Промени в Надзорния съвет 
Решение: 
Не приема промени в състава на Надзорния съвет на “Индустриален холдинг България” АД. 
 
По т. 7 от дневния ред: 
Избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2000 г.;  
Решение: 
Избира г-жа Росица Методиева Бачева - дипломиран експерт-счетоводител, диплома No 0091 за извършване на 
одиторска проверка и заверяване на Годишния счетоводен отчет на “Индустриален холдинг България” АД за 
2000 г. 
 

*** 
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