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РЕШЕНИЯ 
на ОСА на “ИХ България” АД 

06 март 2004г. 
 
По т.1 от дневния ред: 
Приемане на решение за издаване на конвертируеми облигации. 

 
Решение: 
На основание чл.112б, ал.11 във връзка с чл.112б, ал.1-10 и чл.100а-100и от ЗППЦК Общото събрание на 
акционерите приема решение за издаване на конвертируеми облигации при следните параметри: 
• обща номинална стойност на емисията: до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и 
осем/ лева; 
• обща емисионна стойност на емисията: до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и 
осем/ лева; 
• брой облигации: до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева; 
• номинална стойност на 1 облигация: 1 /един/ лев; 
• емисионна стойност на 1 облигация: 1 /един/ лев; 
• вид на облигациите: конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени; 
• срок до падежа на облигационния заем: 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата, на която 
облигационния заем ще се счита за сключен; 
• лихвен процент: 6 % /шест процента/ на годишна база; 
• периодичност на лихвените плащания: 6 /шест/ месечни, два пъти годишно на дати на лихвеното плащане, 
определени в проспекта; 
• погасяване на главницата на облигационния заем: еднократно на падежа или чрез конвертиране на 
облигациите в акции; 
• минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен: 2 100 
000 /два милиона и сто хиляди/ лева; 
• максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен: 5 250 
808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и осем/ лева; 
• съотношение между издаваните права по §1, т.3 от ЗППЦК и една облигация: срещу всеки 4 /четири/ броя 
права, издадени срещу притежаваните 4 /четири/ броя акции от капитала на Дружеството, акционерите и третите 
лица, придобили права чрез явен аукцион, имат право да запишат 1 /една/ облигация при закръгляне към по-
малкото цяло число; 
• възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на 
облигациите преди изтичане срока на заема: 
възможността за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите 
може да бъде реализирана, съгласно условията и реда, подробно описани в проспекта за издаване на тази емисия 
облигации. 
 
По т.2 от дневния ред: 
Избор на инвестиционен посредник, който да осъществи първичното публично предлагане на облигациите. 
 
Решение: 
Избира следните инвестиционни посредници, които да осъществят първичното публично предлагане на 
облигациите:  

 “АВАЛ ИН” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 10434/1994 
година, ЕИК по БУЛСТАТ: 831522132; 

 ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 
12684/1997 година, ЕИК по БУЛСТАТ: 128001319. 

Управителният съвет на Дружеството да сключи договори и с двата инвестиционни посредника, които да си 
разпределят задълженията по обслужването на емисията облигации. 
 
По т.3 от дневния ред:  
Избор на довереник на облигационерите, с който Дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията 
на ЗППЦК. 
 
Решение: 
Не избира довереник, с който Дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. 
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По т.4 от дневния ред: 
Упълномощаване на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за изготвяне на проспект за първичното 
публично предлагане на облигациите, предприемане на всички необходими действия и приемане на всички 
необходими решения във връзка с потвърждаването на проспекта от Комисията за финансов надзор, управление 
“Надзор на инвестиционната дейност”. 
 
Решение: 
Упълномощава Управителния и Надзорния съвет на Дружеството да изготвят проспект за първичното публично 
предлагане на облигациите и предприемане на всички необходими действия във връзка с потвърждаването на 
проспекта от Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност”. 
 
По т.5 от дневния ред: 
Приемане на промени в Устава на Дружеството. 
 
Решение: 
Приема следните изменения в Устава на Дружеството: 
 
1. В член 20, алинея 1 се изменя, както следва: 
“/1/ Общото събрание се свиква от Управителния или Надзорния съвет или по искане на акционери, които повече 
от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.” 
 
2. В член 20, алинея 2 се изменя, както следва: 
“/2/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от 
капитала, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на 
искането, съдът по регистрация на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали 
свикването или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 
3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.” 
 
3. В член 24 се създава нова алинея 2, както следва: 
“/2/ Общото събрание на акционерите приема решения по член 18, точки 1-3, само ако на него присъстват или са 
представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас.” 
 
4. В член 24, алинея 2 става алинея 3 и се изменя, както следва: 
“/3/ При липса на кворум в случаите по алинея 1 и алинея 2 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 
/четиринадесет/ дни и то е законно и може да приема решения, независимо от представения на него капитал. 
Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.” 
 
5. В член 25, алинея 1, буква “а” се изменя, както следва: 
“а/ решенията по член 18, точки 1, 2, 3 /само за прекратяване/, 8 и 9, които се приемат с мнозинство 2/3 /две 
трети/ от представените на него акции с право на глас;” 
 
6. В член 25, алинея 1, буква “б” се изменя, както следва: 
“б/ решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.” 
 
7. В член 27, алинея 3 се изменя, както следва: 
“/4/ Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в 
закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите 
въпроси да бъдат обсъждани.” 
 
8. В член 29, алинея 9 се създава изречение второ, както следва: 
“Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.” 
 
9. В член 30, алинея 6 се изменя, както следва: 
“/6/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на 
Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси.” 
 
10. В член 31, алинея 1 се добавя второ изречение, което гласи: 
“Отношенията между Дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор, сключен от името на 
Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.” 
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11. В член 32 се създава нова алинея 5, както следва: 
“/5/ Членовете на Управителния съвет имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да 
участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, 
управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва дейност, конкурентна на Дружеството 
само с изричното съгласие на Надзорния съвет на Дружеството.” 
 
12. В член 32 досегашните алинея 5, алинея 6, алинея 7 и алинея 8 стават съответно алинея 6, алинея 7, алинея 8 
и алинея 9. 
 
13. В член 32 досегашната алинея 9 става алинея 10 и се изменя, както следва: 
“/10/ За решенията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи 
членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси.” 
 
14. В член 32 се създава нова алинея 11, както следва: 
“/11/ Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с Договор за възлагане на 
управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Надзорния 
съвет или чрез упълномощен от него друг член на Надзорния съвет.” 
 
15. В член 34, алинея 5 се заличава. 
 
16. В член 36 се създава нова алинея 2, както следва: 
“/2/ Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание на 
акционерите, респективно Надзорния съвет, преди избирането му за: 
1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник; 
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество; 
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. 
Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно Надзорния съвет, и когато 
тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на съответния Съвет.” 
 
17. В член 36 досегашните алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 3,4, 5, 6 и 7. 
 
18. В член 36 се създава нова алинея 8, както следва: 
“/8/ Всеки член на Съветите може, преди изтичане на мандата, да поиска с писмено уведомление до Дружеството 
да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на 
уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване в съда това 
обстоятелство.” 
 
19. В член 38, алинея 5 се изменя, както следва: 
“/5/ На свое заседание с участието на регистрирания одитор или упълномощен представител на специализирано 
одиторско предприятие, Надзорният съвет проверява Годишния финансов отчет на Дружеството, Доклада за 
дейността на Управителния съвет, Доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско 
предприятие и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване 
на редовно Общо събрание на Дружеството.” 
 
20. Параграф 2 се изменя, като в края му се добавя израза  “...и с решение на Общото събрание на акционерите, 
проведено в гр. София на 06.03.2004 година”. 
 
По т.6 от дневния ред: 
Разни. 
 
Решение: 
Съгласно        изискванията   на       член   242,   алинея      6 от        Търговския      закон, оправомощава         
акционера   Венсайд     Ентърпрайсиз   Лимитед,   Република   Кипър,  притежаващ  най-голям  брой   акции   от   
капитала   на   Дружеството,   чрез     законния си   представител  или  упълномощено  от   него   лице, да сключи 
от името на Дружеството договори на основание член 242, алинея 6 от Търговския закон, за уреждане на 
отношенията между Дружеството и членовете на Надзорния съвет. 
 

*** 


