ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКА ЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
СОФИЯ,

I.

23.06.2016

г.

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Днес,

23.06.2016

год., от

1 1:ОО

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

гр. Софи я, р-н Из гр е в, бул. "Г.М. Димитров"

1 се

nроведе Общо събрание на акционерите

на "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" Ад, на което присъстваха
акционери и техни nредставители, съrласно приложен към протокола списък на присъстващите

акционери и на техните представители и на броя nритежавани и представлявани акции.

Общото

събрание

откри

Изnълнителният

директор

на

"ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКА ЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД г-н Бисер Георгиев, който съобщи данните от
приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото
събрание.
След направената иадлежиа провер1ш, Общото сьбртте УСТАНОВИ:

Регистрирашшт капитал па дружеството е

49 600

ООО /четиридесет 11 девет милиоиа

и шестстотин хишщи/ броя безналични поименни акции с право на глас в Общото

събрапие и с иомиюшш11 стойност
Съгласно

издадено

1 лев.

изишечение от Централен депозитар

на

дружеството,

към

датата, към която отразените в извлечението акционери имат право на глас в днешното

Общо събрание, ющиите с право на глас за участие в Общото събрание иа
възлизат на

49 600

ООО /четиридесет и девет МIШИона и шестстотип хиляди/ броя.

За участие в работата на Общото събрание са се регистрирали

На

23.()6.2016 r.

Общото

събрание

са

нредставепи

лично

49 581 106

9

акционера.

броя

апщии

и

чрез

пълиомощишк- О (нула) броя акцни.
Общият брой на предстанените акцни е

•~оето представлява
Съгласно чл.

49 581 106

броя, всичките с право на глас,

99.96. % или понече от Yz от канитала
30, ал. 1 от Устава на Дружестното е

налнце необходимият кворум за

на дружеството.

нровеждане па Общото събрание и то може да заседава и да взима валидно решения.

IL

ИЗБОР НАРЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1.Направени nредложения за ръководство на заседанието от Изnълнителния директор:
За Председател -Бисер Георгиев- Изпълнителен директор;
За Пом.-председател -Бисер Иванов- Директор "Връзки с инвеститорите";

За Преброители на гласовете- Мария Стоянова, Таня Бохосян;
За Секретар- Димитър Стоянов;
Изпълнителнияt

дире!(тор

предложи

акционерите

да

се

съгласят с

направеното

от

него

предложение, чрез гласуване ~~еn-Ыос",
След проведено гласуване с резултат:
Общо подадепи валидии гласове
капитал и

99.96

ГЛАСУВАЛИ
капитал и

49 581 106

броя, представляващи

100 %

от представения

%от регистрирания капитал.

"ЗА":

99.96 %

49 581 106

броя акцни, представляващи

от регистрираиии капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": ияма.

1

100 %

от представения

Общото събрание избра !1!редложените лица за Председател, Пом.-председател,
Преброители иа гласовете и Секретариа IР'едовпюто заседание на Общото събрание, ~еоето
се !1!ровежда в

rp.

София иа

23.06.2016

г.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО
След

rюемане

на

ръководството

на

заседанието

на Общото

събрание,

ПредседателЯ'!' и

Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1.

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския

на "ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА"

регистър по nартидата

АД с

вnисване

от

г., както и на електронния сайт на дружеството. Сnазен е законоустановеният

21.04.2016

срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично nредлагане на ценни книжа
относно задължението за уведомяване

на

Комисията за финансов

надзор,

Българска

Фондова борса и Централен депозитар за свиканото Общо събрание на акционерите,
обявения дневен ред и nредложенията за решения.

2.

Съгласно заверения от Председаrеля и Секретаря Списък на присъстващите акционери, на
Общото събрание nрисъстват лично

49 581 106

броя акции, а чрез nълномощник~ О (нула)

броя акции.
Общият брой на представените акции е

nредставлява

99.96%

49 581 106

броя, всичките с право на глас, което

или повече от у, от капитала на дружеството.

За оnределяне на акционерите с nраво на глас и участие

в Общото събрание дружеството

се с снабдило с Акт за актуално състояние от Централен депозитар.
Всички nредставени и регистрирани за участие в работата на Общото събрание акции са с
nраво на един глас в Общото събрание.

3.

За представляване на акционери nред Общото събрание не са nредставени пълномощни от
акционери.

4. Няма изпратени nълномощни по електронен nът в определения с nоканата срок.
5. По отношение на акционера Тони Йонков Веков се констатира, че освен като акционер
физическо лице, същият е законен nредставител

Изnълнителен директор на

акционера

ЗАД "ДаллБоrг Живот и Здраве", nоради което същият ще гласува в двойно качество~ като
физическо лице акционер и като законен nредставител на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве",
nоради което за изчисляване броя на акциите при гласуване същите ще бъдат сумирани. В
случаите, в които акционерът ще гласува само в едното си качество, изрично ще пояснява

това на nреброителите на гласовете.

6.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:
Георгиев

7.

Изnълнителен директор и Председател на Съвета на директорите.

На Общото събрание не nрисъстват гости неакционери.

Обяветtият в Търговс"ия регистър диевеи ред

J.

2015 r.;

Общото събрапие е:

IlpeдлoJtceuиe за решетше: ОСА nриема Годишния доклад на Съвета на

директорите за дейността на дружеството през

2015

г.;

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
нрез

2015

г.; /IpeдлoJtceuиe за решетше: ОСА nриема nредставения Доклад за дейността на

Директора за връзки с инвеститорите nрез

3.

ua

Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството
nрез

2.

Бисер

2015

г.;

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит иа Годишния финансов отчет
на Дружеството за

2015 r.;

/Iредло.щеиие за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад

за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за

2

2015

год.;

4.

5.

Приемапе иа од1пир:шия Годишен фюiгшсов отчет 11а Дружеството за
Предложепие

за

peшeuue:

Дружеството за

2015

ОСА

приема

оди·1·ирания

Годишен

год.;

отчет·

на

rод.;

Приемапе доклада на Одитния комитет за дейността му през

2015

r·од.; Предло.жеиuе

за peшeuue: ОСА nриема доклада на Одитния комитет за дейността му през

6.

2015

финансов

г.

2015

Приемапе иа решение за разпределяне иа печалбата на Дружеството, реализирана
през

2015

год.

;

!JpeдлoJJceuue за решеиие: ОСА nриема предложението на Съвета на

директорите за разпределяне на nечалбата на дружеството, реализирана през
както следва: нетната печалба за

седемстотин и осемдесет хиляди
подлежащата

год. е в размер на

2015

7 780 010.40

и десет лева и четиридесет ст./.

на разпределение печалба възлиза

на

2015

Общият размер на

лева /седем

7 780 010.40

милиона

седемстотин и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./. Да се задели
задължителен

резерв, представляващ

778

год.,

лева /седем милиона

1О %

за

ОО 1.04 лева /седемстотин седемдесет и осем

хиляди и един лева и четири ст./. Сумата в размер на

лева /две хиляди и девет лева

2009.36

и тридесет и шест ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи

капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на

7 ООО

ООО лв. /седем милиона

лева/.

7.

Приемане на решение за освобоЖдаване от отговориост членовете на Съвета на

директорите за дейността им през

2015

г.; Предло.жеиие за решение: ОСА освобождава

от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през

8.

Избор на регистриран одитор на Дружеството за

2016

2015

год.

г.; Предло.жеиие за решеиие:

ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на
Дружеството за

201 6

год., съгласно предложението на Одитния комитет,

включено в

материалите по дневния ред;

9.

Приемане на Д01шад на Съвета на директорите относию прилагане на Полптнюна за
възнаграЖдеищпа на членовете на Съвета на днректорнте на Дружеството за

2015

г.;

ПредлоJ/сеиие за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите
относно

прилагане

на Политиката за

директорите на Дружеството за

10.

2015

възнагражденията

на

членовете

на

Съвета

на

г.

Определяне на размера на възнаграЖденията на членовете на Съвета на директорите
за

2016

год.;

Предло.жеиие

за

реше1mе:

На

основание

чл.42,

ал. 1 от

Устава

на

дружеството, ОСА реши: rюстоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на
директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор
през

11.

2016

г. се запазват без промяна.

Разни
IНla заседанието на Общото събрание ва ющиоиерите не са представени всичиси

юдадени от дружеството акции с право на и·лае, поради което и на осиование чJи.231, ал.1
от 1ГЗ разглеЖдането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.
След обявяване на покаиата в 1Гърговския регистър не са включени допълнителни

въпроси но реда ва чл.223а от 1Гърговсишя закон към обявения дневен ред за днешното
Общо събрание на акционерите, каипо и други предложения за решепия но обявените
въпроси от дневния ред по смисъла на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦI(, поради което на
гласуване ще бъдат подложени само предложенията за решения по точисите от дневния
ред, постъпили от Съвета на днреипорите.

Обявеиият дневен ред по т.

1

до т.

5

и от т.

7

до т.

1О

не включва въпроси,

изнсишащи квалифицирано мнозинство за вземане на решение ию тях

-

решеннята по

точките от дневния ред ще се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните за
участие акнии.

Обявеният дневеи ред по т.

6

в частта О, отнасяща се до вземане на решение за

увеличаване иа капитала на дружеството, включва въпрос, който съгласно чл.
от 1ГЗ и съгласно чл.

32,

ал.

1,

т.

1

230,

ал.

2

от Устава на дружеството изисква квалифицирано

3

мнозинство за вземане ш• решение

110

неrо

решешието

-

ред ще се вземе с юзалнфнцирано мнозинство от

2/3

110

тозн въпрос от т.

6 от днеинmя

от реrнстрираннте за участне акцнн.

Материалите, свързани с точкнте от обяшения дневен ред на Общото събрание, са
на раз11о.~ожеише на акциоверите от момента на обявяване на пои~аната в Търговския
регистър към Агенцията по виисвюJ!юпа, юно същите са шшичин и в залата, 1съдето се

провеяща Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са
налични и на официалната елеистронца страница на дружеството.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

lll.

По точю1 нърва от диеишюи ред:
Приемаше

дружеството през

на

годишеи

дОI<ЛIЩ

на

Съвета

на

директорите

за

дейността

пш

2015 г.

Изказвания

и въпроси по тази точка от дневния ред не постъпиха, nоради

което

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение пот. J от дневния

ред, а именно: ОСА приема Годишния дтслад Na Съвета
дру,жеството през

lta

директорите за дейността на

2015 г.

Председателят

nодложи

на

гласуване

nредложението

за

решение

на

Съвета

на

директорите.

След проведе ио гласуваие с резултат:

Общо подадеии валидии гласове
капитал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал и

99.96 %

49 581 106

броя, представляващ!!

100 %

от иредетавешш

от регистрирания и~анитал.

49 581106

броя акции,

нредставляващн

100 %

от вредставения

от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.
Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: Приема Годишния доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през

20 J 5 г.

Решението е взето с мнозинство, еъг ласно ТЗ и У става на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.
По точ1са втора от дневния ред:

Приемане

на

инвеститорите през

годишниs1

2015

доклад

за

дейността

на

Диреипора

за

връзки

с

г.

Председателят запозна акционерите с Доклада за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите

през отчетния

nериод,

nредставляващ

част от

материалите

по дневния

ред

и

прочете nредложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а

именно:

ОСА

приелш

инвеститорите през

представения Доютд

за

дейността

l!!l._дupel<тopa

за

връжи

с

2015 г ..

Не постъпиха въпроси и изказвания по Доклада, поради което Председателят nодложи
на гласуване nредложението за решение на Съвета на директорите.
След проведе ио гласуваие с резултат:

4

Общо подадени валидпи гласове

ющитаJIИ

99.96 %
99.96 %

броя, представляващи

HJO %,

от представения

от реrиетрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":

капитал и

49 581 106
броя

49 581106

акции,

100 %

от

представения

Доклада

за

дейността

представляващи

от регистрирания 1~апитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ" БЪЗДЪРЖАЛ СВ": няма.
Общото

събрание

взе

следното

Директора за връзки с инвеститорите през

РЕШЕНИЕ:

Приема

на

г.

2015

l'ешението е взето с м•юзинство, съгласно ТЗ и У става на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

llo точка трета

от дне1шия ред

:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит иа Годишния финансов

отчет на Дружеството за

2015

г.

Председателят запозна акционерите с Одиторския доклад за извърщения одит на
Годишния финансов отчет на Дружеството за

2015 r.,

представляващ част от материалите по

точките от дневния ред.

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.З от

дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад 1а извършения одит ltаjодиштtШ!
r}штtатiсов отчет на ДVу.жеството за

2015 г. ·

Не nостъпиха въпроси и изказвания от акционерите по Одиторския доклад, поради

което

Председателят

подложи

на

гласуване

nредложението

за

решение

на

Съвета

на

директорите.

След проведе ио zласуваие с резултат:

Общо подадени валидии гласове
капитал н

99.96 %
99.96

броя, нредставляващи

100 %

от представения

от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал н

49 581 106

броя ющни,

49 581106

представляващи

100 %

от представения

%от регистрирания капитал.

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

събрание

взе

следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява

извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за

Одиторския

доклад

за

2015 r.

Решеннето е взето с мнозинство, съгласно ТЗ н У става на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

llo точка

четвърта от дневния ред

:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за
Годишният финансов отчет

е nредставен

в

2015

година.

цялост на акционерите като част от

материалите по точките от дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази
точка от дневния ред, а именно:

lli!JI.,жecтnвomo за

ОСА приема одитиратщя Годишен Фитюнсов отчет па

2015 г. ·
5

Въnроси и изказвания но финансовия отче·r не постьпиха, лоради което Председателят

подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.
След проведеио гласуваие с резултат:
Общо подадеnи валидтш гласове

капитал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ

юшнт>ш и

"ЗА":

99.96 %

49 581 106

броя, представляващи

100 %

от представения

от реrистрирюшя юнштал.
броя

49 581106

аюцш, представляващи

100 '\';,

от представения

от регистрирания х~апитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": ияма.
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Rяма.
Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: Приема одитирания Годшпен финансов
отчет на Дружеството за

2015

г.

Решението е взето с мlfl!озинство, еъr ласно ТЗ: и У става иа дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.
По точка нета от диевния ред

:

Приемане доклада хш Одитния комитет за дейността му през

2015 r.

Докладът на Одитния

г.

комитет за дейността му

акционерите като част от материалите

no

nрез

2015

е

nредставен

в цялост на

дневния ред.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.б от

дневния ред, а именно: ОСА

"'-

;mue,wa

доклада

lia

одитния ;шмитет за дейността му през

2015

Поради неностъпване на въпроси и изказвания по тази точка, Председателят подложи

на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.
След проведетш гласуваuе с резултат:

Общо подадени валидии гласове
капитал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
1сапитал и

99.96 %

49 581106

броя, представляващи

100 %

от представения

01' регистрирания капитал.

броя

49 581106

акции, нредставляващи

100 %

от представения

от регистрирания 1сапитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1шма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.
При тези резултати Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: Приема доклада на
Одитния комитет за дейността му през

2015

г.

Решсиието е взето е мнозинство, съгласно ТЗ: и У става на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.
По точка шеста от диевиня ред:

Приемане иа решение за разпределяне на печалбата иа Дружеството, реализирана
ирез

2015

г. и неразпределена печалба от мниали периоди.

Председателят прочете nредложението на Съвета на директорите за решение по тази
точка от дневния ред, а именно: ОСА разпределя печалбата ;ш дру.жеството, реализира;ш през

2015

г.: нетната печалба за

2015

г. е в размер на

7 780 010.40

лева /седем милиона седемстотин

\ \'\

б

/

{ft#

/1 /

\<r~~S

/' ';>,'\,

"'"~

\ \',

'

и осемдесет хиляди и десет лева и четиридесет ст./. Общият размер на подлежащата на
разпределение печалба възлиза на
хиляди

и

десет лева

представляващ

778

и

лева /седем милиона седемстотин и осемдесет

7 780 010.40

четиридесет

ст./.

Да

се

задели

за

10 %

задължителен

резерв,

ОО 1.04 лева /седемстотин седемдесет и осем хиляди и един лева и четири

ст./. Сумата в размер на

2009.36

лева /две хиляди и девет лева и тридесет и шест ст./ да се

отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с
остатъка от nечалбата в размер на

7

ООО ООО лв. /седем милиона лева/.

След проведено гласуваие с резултат:

Общо noдaдeuu валuдиu гласове
J~<:~шит:ш и

99.96 %
99.96 %

броя, предстющяващи

100

%от представения

от регистриравия ЮliiJJПaл.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
кащпал п

49 581106
броя

49 581106

акцни, представляващи

100

'У.,

от представения

2015

г.

по следт.m ltaчuu:

от регпстрирання кашпал.

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

Общото събрание взе следното JI>E[]ШJEHИE:
ОСА разпределя печалбата па дружеството, реализираиа през

нетната печалба за
осемдесет хиляди

2015

г. е в размер на

разпределение печалба възлиза на
хиляди

и

десет лева

nредставляващ

778

7 780 010.40

и десет лева и четиридесет ст./.
и

на подлежащата на

О! 0.40 лева /седем милиона седемстотин и осемдесет

7 780

четиридесет

лева /седем милиона седемстотин и
Общият размер

ст./.

Да

се

задели

1О %

за

задължителен

резерв,

ОО 1.04 лева /седемстотин седемдесет и осем хиляди и един лева и четири

ст./. Сумата в размер на

2009.36

лева /две хиляди и девет лева и тридесет и шест ст./ да се

отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с
остатъка от печалбата в размер на

7 ООО

ООО лв.

1 седем

милиона лева/;

Решението е прието с мнозинство, съгласио ТЗ и У става на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.
Но точюt седма от дневния ред
Приемане на решение за освобождаване от отговориост членовете на Съвета иа

дире~<:торите за дейиостта им през

2015

год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази
точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете 11а Съвета

директорите за дей1юстта им през
Въпроси и

изказвания

no

110

2015 г.

тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което

председателят подложи на гласуване nредложението за решение на Съвета на директорите.
След проведеио гласуваие с резултат:
Общо подадени валидиu гласове

•~апитал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал и

99.96 %

49 581 106

броя, представ,тяващп

100 %

от предетавсипя

от регистрирапия капитал.

49 581106

броя акции,

от регистрирания ~<апнтал.

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

7

представляващи

100 %

от представения

Общото

събрание

взе

следното

РЕШJЕ:НJИЕ:

ОСА

членовете на Съвета на директорите за дейнос·гrа им през

2015

освобождава

от

отговорност

год.

Решенисто с юето с М!Юзииство, съгласио ТЗ и Устава lla дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати
По точю1l осма от диевиии ред:
Избор на регистрираи одитор на Дружеството за

2016

год.;

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по тази

точка от дневния ред, а именно: ОСА~I:lзбира регистриран oдu!JJ.J2P за пооверка и за<?,.ерка на
Годишния Фииаисов_дJ11ЧСт

Др)!жеството за

ua

2016

го~., съгласио предлоокс11и ето

ua

Одитния комитет вlс_lючено в ;Hдmqpuaлume по дневния ред.
Предложението на Одитния комитет на дружеството е Съветът на директорите да
предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за проверка и заверка на

финансовите отчети на дружеството за

2016

г. да бъде избран Тодор Кръстев

, чрез

одиторското

предприятие "Столична одиторска фирма", ЕООД със седалище в гр. София, жк. Банишора, бл.

16,

вх А;
Председателят

подложи

на

гласуване

предложението

за

решение

на

Съвета

на

директорите.

След проведеио гласуваие с резултат:
Общо подадеии валидии гласове
капитал и

99.96

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал и

49 581 106

броя, предстаптяващи

100 %

от представения

'Уо от регистрирания капитал.

99.96 %

броя акции, представляващи

49 581 106

100 %

от представепшя

от регистрирания капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАJI СЕ": няма.
Общото

събрание

взе

следното

PEШJEJ!Jй[JE:

ОСА

избира

Тодор

Кръстев,

чрез

одиторското предприятие "Столична одиторска фирма", ЕООД със седалище в гр. София, ж.к.
Банишора, бл.

финансов

16,

отчет

вх. А като регистриран одитор за

на

Дружеството

за

2016

проверка

и

заверка

на

Годишния

г., съгласно предложението на Одитиня комитет,

включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето е мнозинство, съr ласно ТЗ и У става на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване н обявените резултатн
По точка девета от дневния ред
Приемане на Доклад на Съвета на днре1~торите относно прилагане на Полнтш~ата
за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за

2015

г.

Председателят прочете nредложение на Съвета на директорите за решение по тази

точка от дневния ред, а именно: Общото събртше приема доклада тю Съвета на директорите
оттюсно

прилагане на Пoлumul{ama за

дирею11орите тю дJZY.Jicecrnвoтo за
Председателят

подложи

възнагра:JJсденията

на

члет-ювете

на

Съвета

на

Съвета

на

2015 г.

на

гласуване

директорите.

8

предложението

за

решение

на

СЛед проведепо гласуване с резултат:
Общо подадепи валидни гласове
К!ШИТ!Ш и

99.96 '1,,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
i<аПитал и

99.96 %

49 581 106

бро>!, представляващи

100

'Уо от прсдпавеию;

от реrиприрюшя капитал.

броя !JliOJiИИ, предпавдюшщи

49 581106

от предпавения

100 %

от регистрирания юшитал.

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

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: приема ДоюJада на Съвета на директорите
относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
на Дружеството за

2015 r.

Но точ1<а десета от Щiеюшя ред
Определяне

дире~<торите за

на

размера

на

възнагражденията

на

членовете

на

Съвета

'"'

2016 r.

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за реUJение по тази

точка от дневния ред, а именно: На oc1ювmtue чл.42, ал.]

от Устава на дружеството, ОСА

реши: постояю-юто л1есечно възнагра:Jiсденuе на членовете на Съвета на диреюпорите, както
и постояююто месечно възнагра.?1сдение на Изпълнителния директор през

2016 г.

се запазват

без промяна.
Поради неnостъnване на въnроси и изказвания

no

тази точка, Председателят подложи

на гласуване nредложението за реUJение на Съвета на директорите.
След проведеио гласуваие с резултат:
Общо подадеии валидии гласове
юшитал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ "ЗА":
капитал и

99.96 %

49 581 106

броя, nредставляващи

100 %

от представения

от регистрирания юшитал.

49 581106

броя аю.ции, nредставляващи

100 %

от представения

от регистрирания каnитал.

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

Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: На основаиие чл.42, ал. 1
дружеството, ОСА реши: постаятюто месечно възнаграждение

ua

чле1ювете

от Устава lta

/Ja

Съвета на

директорите, както и постоянното месечно възнагра:Jiсдение на Изпълнителния директор
през

2016 г.

се запазват без промяна.

Решението е взето с мнозЮIСТВо, съrласио '1ГЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.
По точi<а единадесета от дневния ред

1/Във

връзка

с

приетото

-

решение

Висококачествените лекарства АД no т.

Разни:

за

увеличаванс

на

6 от

дневния ред,

беше направено предложение от

капитала

на

Чайкафарма

акционера Бисер Георгиев Иванов да се вземе решение за изменение и допълнение на чл.

13

от

У става на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД съобразно решението по т.

6

от

дневния ред, като в този текст от У става да бъде отразен новия размер на капитапа след
увеличението.

След проведено гласуваие с резултат:

9

Общо подадепи валидии гласове
~<ашпал и

99.96 %

ГЛАСУВАЛИ
юшитал и

"ЗА":

99.96 %

49 581 106

броя, nредста!Мяващи НЮ

%

от представеиия

от регистрираиии юшrитал.
брои

49 581 106

а1<ции,

nредставлявшщи

!ОО

%

от представения

от ре!'нстрираиия К<:шитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": ияма.
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.
Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: приема изменение и допълнение на чл.

Устава на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД съобразно решението по т.

13
(;

от

от

дневния ред, като в този текст от У става да бъде отразен новия размер на каnитала след
увеличението.

2/На nостъnилия въnрос от акционера Тони Йонков Веков към ръководството на дружеството
за това каква е стратегията за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството в
краткосрочен план за следващите

3

години отговори подробно г-н Бисер Иванов

-

Директор

"Връзки с инвеститорите". Г-н Иванов разясни, че стратегията е една част от печалбата за този
nериод

да

се

рюпредели

като

дивидент

и

евентуално

разликата да

ее

каnитализира

с

цел

инвестиции, които дружеството ще прави на евроnейскит'е пазари. Разясни, че дружеството има

увеличаване

на печалбата между

8-1 О %

за nолугодието на тази

година сnрямо същото

полугодие на миналата година. На въnроси на акционерите Тони Йонков Веков и Тихомир
Димитров Каменов има ли дружеството разработен план за навлизане в евроnейски държави
отговори изпълнителният директор г-н Бисер Георгиев, който разясни, че навлизането на
дружеството

на

европейски

пазари

е

част

от дългосрочната

маркетингова

политика

на

комnанията и в тази връзка се планират н предприемат конкретни действия. Изпълнителният
директор

представи

данни

за

конкретно

предnриетите

nостъnки

по

регистриране

на

лекарствени продукти в държави от Европейския съюз.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събранис на "Чайкафарма
Висококачествените лекарства" АД беще изчерпан и Председателят закри заседанието.
Настоящият nротокол се състави и nодnиса в три еднообразни екземпляра. Нерюделна

част от настоящия протокол са:

1/

Сnисъка на присъстващите акционери, съдържащ данни за

броя на представляваните от тях акцни;
проведено на

23.06.2016

Материалите по свикването на Общото събрание,

г.

Председател
на о!!+
Бисер Георгиев/
J~·:! . . ..
c(v.. (v.

1

2/

l. ()

\J,~I ~ h t))J(

Пом.-председател на OC: ... \"")j().') / \
~с
/Б исер и ванов1
,/2!
/ / )/ !<, \

t{!#/

Секретар на ОС

1Димитър

·······-J

f:/· ....... ·; ............ .

Сто

i

Преброители на ОС:

---

-··-·~
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