ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
СОФИЯ, 18.12.2017 r.

/.

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Лнес.

18.12.2017

год., от

часа. в седалището на дружеството в гр. София, на адрес

11 :00

гр.София, р-11 Изгрев, бул. ,.Г.М. Димитров"

1 се проведе Общо събрание на акционерите
на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД, на което присъстваха

акционери и техни представители, съгласно прило)l<ен към протокола списък на присъстващи1-е

акционери и на техните представители и на броя прите)J<авани и представлявани акции.

Общото

събрание

откри

Изпълнителният

директор

на

.,ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА'" АД г-н Бисер Георгиев, който съобщи данните от

прикл1оч11латн регнстраttия на акционерите и техните пълномоu1ници за участие в 06Lцото
събрание.
( '.7(!() llU/Jj)({(U!lf{/IJ/({ надЛf!J/('}{(/ 17/JO(iejJЛ:a, ()би101110 cъбjJC/l-!Ue УСТАНОВИ:

Рег11стр11ра111111т 1'ап11тал 11а друrксството е

11

64 300 000

/шестдесет

11

четнрн ~·111л11011а

тр11с·1·а х11J1яд11/ броя бсз11ал11ч1111 поиl\1е111111 акцни с право на глас в Общото с·ьбра1111с

но1н1111ална стоl111ост
Съгласно
датата, н:ъ1,·1

с

IJ:Jдадсно

извлсt1е1111с

от

Централен

депозита р

на

дру1ксството,

КЪl\·1

която отразените в 11звлсt1е1-111сто ан.:ционери 11J\1ат право на глас в днсu1ното

Общо събра1111с

18.12.2017

11

1 лев.

04.12.2017г), а1щ111пс с право на глас за участие в Общото събрание

(

1-. възлизат па

64 300 000

/шестдесет

11

'lетпрп м11юю11а

11

на

тр11ста х11ляд11/ броя.

За у 1 1аст11е в rаботата 11а Об1цото Сl>брание C~l се регистр11раJ111 три1V1а а1сц11011ера.

На

Общото

111,л110,\101ц11111с

-

събра1111е

са

11редстане1111

()б1101нт бpoii на предстнвените а1сц1111 е

1\осто 11рсдставлнuа

95, 9 l 1Yo 11л11 новсчс
чл. 30, ал. 1 от Устава

Съгласно

11ровс11\да11е на Обu~ото с·ьбра1111е

11.

61 674 910

J111•1110

брон

н~щ1ш

11

'lрез

О брои а~сц1111.

11

то

61 674 910

броя, всичк11·1·е с право 11н глас,

от У2 от 1\а1111тала на дру11\сството.
на дrу1кеството е налице необход11r\-'111нт 1\:воруiн

!\IOII\C да

заседава

11

'Ja

да вз11!\·1а валндно решс1111н.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

\ .l-lnпра13сни

прсд11о)КС1-1ия за ръководство на заседанието от Изпълнителния директор:

За Председател

-

Бисер Георгиев

За По.11.-прсдссдател

-

-

Изпълнителен директор;

Анастас Патаринс1<и -Директор "Връзки с инвеститорите":

За Прсбро1пели на гласовете
За Се1чJетар

-

-

Мария Стоянова, Таня Бохосян;

Димитър Стоянов;

Изпълнителният

лиректор

nредЛО)J\И

n10.tионерите

да

се

съгласят

с

направеното

от

него

r1peдJJ())J<eниe, чрез 1·ласува1·1е „еп-Ыос''.

С:rед проаедено ,~:1пс.1·ап11е с 11езу:1111п111:

Общо

11одадс1111

ва.1111д1111

г.11асовс 61 674 910
броя, представляващи 95,91°/о от
100 °;;, от рсr11стр11рнн11я каnнтал.
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 61 674 910
броя акщш, 11рсдставляващ11 95,91 % от nрсдставсния
1еапитал 11 100 °/о от рсг11стрира1111п 1сапитал.
представения 1'ап11тнv1 и

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1шш1.
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРJКАЛ СЕ": 11нщ1.

1

Об1ното събра1111е 11збра предло;н·е1111те лнца за Председател, Поi\1.-nредседател,
Гfребро11те.1111 11н 1·ласовете

11

Се1..-ретар на 11звъ11ред11ото заседание на Об1цото с1>бра1111е,

~еоето се 11рове;~ща в гр. Соф111111н

18.12.2017

г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО

След

поемане

11а

ръководството

на

заседанието

на

Общото

събрание,

Председателят

и

Се1\ретар~1т уведомиха акционерите :за следните 1<онстатирани от тях обстоятелства:

1.

ГJокnната за свикване 11а Общото събрание е обявена в Търговския

на .. ЧАЙКАФАРМА
16.11.2017 г„ "акто 11

регистър по пар·1·идата

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД с

вписване от

на еле1сгронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният

срок по ч;~.223. а;1.5 от ·rз и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни кни)ка
относно

задъл>1\ението

Фондова борса

и

за

уведоi\Iяванс

на

Коi\·1исията

за

сj)инансов

надзор.

Българска

Централен депозитар за свиканото Общо събрание на аю1ионерите,

обявения лнсвен ред и nрсдло>кен11ята за ре111ения.

2.

Съгласно :н1всрсння от Председателя и Секретаря Списък на присъствашите акционери, на
Об11~ото с·1)бра1·111е 11рнсъстват лич110

61674910

броя акции, а чрез пълномоu.tник

-

О броя

акции.

Общият брой на представените а~щи11 е
преltстав1н11н1

95,91 tX1

61674910

броя, всичките с право на глас, което

или повече от~ от капитала на дру1кеството.

Зn определяне на акционерите с право нn глnс и участие

в Общото събрание дру>ксството

се с снnбдило с Акт зn актуално състоян~1с от Централен депозитар.
Всичк11 нрсдстаuсни и ре1,истрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с
пра~о

3.

11n

Сl!ИН

J'JJnc

в Общото събрnнис.

За представляване на а~щионери пред Общото събрание не са представени пълномощни от
Bl\Hl10HCp1·1.

4.
5.

l-lямf! 113пратсни пълно~·1оutни по сле1\тронсн път в определения с поканата срок.
На Об11юто събрание присъстват слсдн1пе членове на Съвета на директорите:
Росенов Георгиев

Бисер

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите и

-

/(рс1снмир Пе-гров Виделов- член 11а С1)вета 11а директор1,1те.

6.

На ОU1цото събрание 11е прнсъстват гости 11епкLн1онери.

Oблru!11/IJ1111

1.

tJ

Т1111говс1\1111 регuс111ъ11 диеве1111"ед на Обt1(01110 събра11ие е:

Прнсшшс на рсшс1111с ш1 основаш1с чл,

връжа

с

чл.

36,

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ

ал.

от

2

233, ал, 3
Устава

ЛЕКАРСТВА"

АД

за

от Търговсн:ия закон във

на

"ЧАЙКАФАРМА

прсшбиранс

иа

вс11чю1

ш1стоящн членове на Съвета ш1 дирс1поритс, на н:онто мандатът изтича на

09. 11.20171-,

а именно Бисер Росенов Георгиев, Красимир Петров Видело в 11

Иван Боiiчсв 1-!1шонов за сро1~ от

5

(пет) год1шн н удължава мандата им до

09.11.2022г.
Предло.исе1111е за реще1111е: ОСА пре1вбира всички настоящи членове на Съвета

на дирскгорнтс, на конто мандап,т изтича на 09,11.2017г, а именно Бисер
Росенов Георгиев, Красиш1р Петров Виделов и Иван Бойчев Н1шолов за срок
от

2.

5

(пет) годинн 11 удът~-:ава мандата нм до

09. 11.2022г.

Рюни.

1-Ia

зассда1111сто на Об1цото с1>бра1111с на ан:~ц11онер11тс не са представени всиt1ки

11здадс1111 от л.ру:11\сството а1ец1111 с право на глас, nорадп което и на основание чл.231, ал.1

от ТЗ разглсл:.сдансто 11а nруг11 Вl>прос11, извън обявения дневен ред, не е въз!\·1ожно.

2

С.:1ен обнвнва11е на 1101-.7а11ата в Т·1>р1-овс1с11я per11cт'I)p не са в1ел1оче1111 доnы111нтел1111

110 pe;ta

въ11рос11

11а

1 1л.223а

1e1>iH

от Т1)рговс1-.711н закон

Об1цо събрание на а1"цио11ер11те, 1са1сто 11

J{py1·11

обявенин д11еве11 ред за д11еu1ното

предло11ее1111я за ре1не1111я по обиве1111те

в'I,11рос11 от J\11ев1111н ре;( по Сi\111съ.11а 11а чл.118, ал.2; т.4 от ЗППЦI\, поради 1еоето на
1·ласупа11с ще бъдат 11одло;н:с1111 са:"110 прсдло11ее11инта за решения по точките от дневния
ред, 11остъп11J111 от Съuста на директорите.

Обявеният
i\I11оз1111ство за

д11свс11

BJCi\'IHllC

ред

не

вкл1очва

на решсннс по тях

-

въnрос11,

рсшс1111ита

110

изис1,ващ11

квал1нJн1цнрано

точ1,итс от дневния

ред ще се

взс~1ат с об11к11оnс110 1\111о'J11нство от рсrнстр11ран11тс за участпс а1сц1111.

!Уlатср11ал11тс, св1>рзан11 с точ1с11тс от обпвс11ня дневен ред на Общото събрание, са
на ра:Jnоло1н:сннс на а1ец11011ер11тс от i'НО1"11с11та на обявяване на по1еаната в Търговс1е11я
рсгнстър J\Ъl'l'I Агснцнвта

no

вn11сва1111ята, 1еато съrцнте са 1-1алнчни 11 в залата, к1)дето се

nровс11\:да

Об1ното

11aJ111111111 11

на О(/н1ц11ал11нта елен:тро1111а стра1111на на дру1кеството.

с·1,бра1111е.

В

слс1~тро11с11

н11д 1\1атер11ал11те за

111.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Об1цото с1)бра11ие са

По то 1 11.\я 11ърuа от д11св1111н ред:

Прнсшше на решение на основанне чл.

233,

ал.

3

от Търговсюш закон във

връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ
ЛЕКАРСТВА"

АД за преизбиране на всн•1ки настоящи членове на Съвета на

днрс1,торнтс, на конто мандатът 1пп1•~а на 09.11.2017г, а именно Бисер Росенов
Георгиев, Красимир Петров Виделов и Иван Бойчев Н1шолов за еро1' от
го;щн1111 уr1ължава мандата нм
kl:н;:азвания

и

въпроси

5

(пет)

110 09.1 \.2022г

по та:зн точка от дневния

ред не

постъпиха,

поради

което

Председателят прочете предло1кението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния

ред. а 11ме111ю: ОСЛ преизбира вси<11,·и 11астоящu ч.?е1юве на Съвета 11а диреюпорите, 1щ

1,·0111110

09.11. 2017?.

.1/Ш!()отып 11зтuча 1ю

Петров /Jur)e.юa 11 /1щ111
.11с111да111и и.11

а и.11е111ю Бuсер Росе11ов Геор?иев. Краси.нир

Бойчев f-/ш,·o.'(()i! за срш,· от

5

(пет) гт)щJU.

и удъл.J1сава

rJo 09.11.2022?.

1·1рс,1сслатс.1ят

подло1кн

на

гласуване

предло)кението

за

реLuение

на

Съвета

на

дирсr,торrпс.

С:tед проведено г.-1пс:1'ап11е с рез..11:и11пп1:
Общо

11одадс1111

1шл11д1111

гласове

61 674 910

броя,

11редставляващ11

от

11рсдстаuс111н1 ка1111тал
ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
1~ап11тал 11

100 cyu

11 100 °/ii 01· рсг11стр11rа1111я капнтал.
61 674 910
броя шщ1111, представляващи 95,91 %

95,91 %

от представения

от рсг11стрпран11я 1еап11тал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРJКАЛ СЕ":

"'"ia.

Общото събрание юе следното РЕШЕНИЕ: Преизбира всич1ш настоящи членове
на Съвета на д11ре"тор1пе, на "онто мандатът изтнча на

09.1 \ .2017г,

а именно

Б11сср Росенuв Георгиев, Крас1шир Петрuв Вндслов и Иван Бойчев Н1шоJ1ов за
сро1.- от

5

(11ет) гони1111,

11

удължава манната 1щ 110

09.1 J .2022г.

Рс111сн11сто с взето с 1\'111о:з1111стnо, с1)rлас110 ТЗ н Устава на дру11\еството.

3

1-lямн въ1рr11ксн11я относно начина на гласуване и обявените резултати.
По точ1.:а втора от двевння ред

-

Разни:

С.пед 11роведеио г:1пс_1У1аие с рез_11.1111а111:
Общо

11одаде1111

ва.1111д1111

11рсдс·1·авс111н1 1<а111гсал 11

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал 11

100 (1;;,

гJ~асове
1

100 Х1
61674910

61 674 910

броя,

представляващи

95,91 %

от

0·1· рсг11стр11рания 1еапнтал.

броя а~щ1111, представляващи

95,91 %

от представения

от рсгнстрирання капнтал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

Общото събраннс юс следното РЕШЕНИЕ:
С това днсвннлт ред на н·звънрсдното зассдаН'1С на Общото събрание на „Чайкафарма
Висококачестве1-11-1те лекарства" АД бе111е изчерпан

11

Председателят закри заседанието.

l-lастоя11l11ят протокол се състави и подr1иса в три еднообразни екземпляра. l-Iера·3делна

част от 1н1стоя1ння 1·1рото1<ол са:

!/

Спнсъкът на присъстваulите акционери, съдър)t<а1н. данни за

броя на представл}1rнн1ите от тях акции;
провсцс1ю 11а

18.12.2017

Г1 рсдссдатсл на ОС: ...

2/

Материалите по свикването на Об11J.ото събрание,

г.

„.

/Бисер Георгиев/

Секретар 1ш ОС:

„„

1 Димнл,р Стш11"

/

Пребро11тслн 1щ ОС:
----~-

4

