ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИК

RULES FOR VOTING THROUGH
PROXY

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В “235 ХОЛДИНГС” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019

REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR
27.06.2019

В случай на представителство на акционер в
общото събрание е необходимо представянето и
на изрично писмено пълномощно за конкретното
общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.
1 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа. В случаите, когато юридическо лице не се
представлява от законния си представител,
пълномощникът
представя
документ
за
самоличност,
оригинал
на
актуално
удостоверение за търговска регистрация на
съответното дружество – акционер, и изрично
писмено пълномощно за конкретното общо
събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.

Providing of express written power of attorney for the
specific general meeting, with the content according
to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities
Act, is required in case of representation of a
shareholder in the general meeting. In the cases when
the legal entity is not represented by its legal
representative, the proxy shall provide personal
identification document, original copy of commercial
registration certificate of the relevant company –
shareholder, and express written power of attorney
for the specific general meeting, with the content
according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of
Securities Act.

В случай на представителство на акционер в
дружеството
от
юридическо
лице
–
пълномощник, се представя освен документ за
самоличност на представляващия юридическото
лице - пълномощник, оригинал на актуално
удостоверение за търговска регистрация на
съответното юридическо лице - пълномощник и
изрично писмено пълномощно за конкретното
общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.
1 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.

In case of representation of a shareholder of the
company by a legal entity – proxy, along with personal
identification document of the representative of the
legal entity – proxy, shall also be presented original
copy of commercial registration certificate of the legal
entity – proxy, and express written power of attorney
for the specific general meeting, with the content
according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of
Securities Act.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа,
преупълномощаването с правата предоставени
на пълномощника съгласно даденото му
пълномощно е нищожно, както и пълномощното
дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116,
ал. 1 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа.

On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public
Offering of Securities Act, re-authorization with the
rights granted to the proxy according to the provided
power of attorney is null and void as well as it is a
power of attorney issued in violation of the provision
of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities
Act.

Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД
представя образец на писмено пълномощно на
хартиен и електронен носител, заедно с
материалите за общото събрание. Образецът на
пълномощно е на разположение и на

The Board of the Directors of Directors of 235
HOLDINGS PLC shall provide sample of written power
of attorney in paper and electronic medium, along
with the papers relative to the agenda. The sample of
the power of attorney shall be available on the web

електронната страница на дружеството –
https://www.235.world/. При поискване, образец
на писмено пълномощно се представя и след
свикване на общото събрание на акционерите.

page of the company – https://www.235.world/, as
well. Upon request a sample of the written power of
attorney shall be provided after calling of the general
meeting as well.

“235 ХОЛДИНГС” АД ще получава и приема за
валидни уведомления и пълномощни по
електронен път на следната електронна поща –
info@235.world, като електронните съобщения
следва да са подписани с универсален
електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и
към тях да е приложен електронен документ
(електронен образ) на пълномощното, който
също да е подписан с универсален електронен
подпис (УЕП) от упълномощителя.

235 HOLDINGS PLC shall receive and accept as valid
notifications and powers of attorney in electronic way
on the following e-mail address - info@235.world. The
electronic messages shall be signed with universal
electronic signature (UES) by the authorizer and an
electronic document (electronic image) of the power
of attorney should be attached to them, which also
has to be signed with universal electronic signature
(UES) by the authorizer.

______________________________
Павлин Стефанов Стоев/PavlinStefanovStoev
Зам.-председател на Съвета на директорите /
Deputy Chairman of the Board of the Directors

