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Ред и правила за участие и гласуване от представител /упълномощено лице/

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко 
физическо или юридическо лице д.а участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на 
СД може да представлява акционер само, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното 
начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощ никът има същите права да се 
изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. 
Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на 
акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един 
акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да 
гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, 
заверено или в оригинал удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за 
юридическите лица), а упълномощените лица -  и писмено пълномощно на хартиен носител, 
отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. което трябва да е издадено за конкретното Общо 
събрание, нотариално заверено, изрично да са посочени: данните на акционера и пълномощника; 
броя на акциите за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за 
обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване 
по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв 
начин да гласува; дата и подпис. Съгласно изискванията на ч л .1 16, ал. 3 от ЗППЦК в сайта на 
дружеството предоставяме образец на писменото пълномощно и на хартиен носител, заедно с 
материалите за Общото събрание.

На основание чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност 
упълномащаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай 
пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен 
документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ 
и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от 
упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на 
“Тоце Делчев-Табак” АД по интернет чрез електронна поща па адрес tabac@ gocenet.net. Към 
електронното уведомление за упълномощаване, упълномощителя прилага и сканирано заверено 
копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите -  юридически лица. 
Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено 
по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на “Гоце Делчев- 
Табак” АД следва да уведоми за това дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на 
Общото събрание. Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на 
дружеството или получени по електронната поща -  tabac@ gocenet.net, не по-късно от 17.00 часа на 
работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Съгласно чл.116,ал.4 от ЗППЦК 
преупълномощаването с правата на предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в 
нарушение на чл. 116, ал. 1 на ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в 
Общото събрание на акционерите -  чуждестранни физически или юридически лица, трябва да 
бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско 
законодателство.

В устава на “Гоце Делчев-Табак” ‘ 1-1 лонденция и
електронни средства.
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