
П Р О Т О К О Л 
от извънредно общо събрание ни 

„ЧЕЗ Разпределение Българин" АД 

На 18 април 2022 г. в 10:00 ч. източно европейско 
лятно часово време - EEST (7:00 ч. координирано 
универсално време - UTC) u гр. София на адрес: гр. 
София 1784, бул. „Цариградско Шосе" № 159, 
БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, се откри 
извънредно заседание на общото събрание на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД, акционерно 
дружество, учредено и съществуващо съгласно 
законите на Република България, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. 
„Цариградско шосе" X» 159, БенчМарк Бизнес Център, 
вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в 
нктернет: www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно 
„Общото Събрание" и „Дружеството"). 

Съгласно поканата за него, Общото Събрание има 
следния уникален идентификационен код на 
корпоративното събитие: CEZDEGM20220418. 

Заседанието на Общото Събрание беше открито от 
Председателя на управителния съвет на Дружеството 
Петьр Холаковски, който поздрави лицата с право на 
глас и им благодари за участието в работата на Общото 
Събрание. 

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от 
ЗППЦК, Радослав Димитров, Директор „Връзки с 
инвеститорите" на Дружеството (наричан по-долу 
„Директорът ВИ"), уведоми присъстващите на 
Общото Събрание за постъпилите пълномощни за 
представляване на лица с право на глас на Общото 
Събрание, както следва: 

- пълномощно от „Ийстьрн Юръпиън Електрик 
Къмпаии" Б.В. за Радослава Николова Пенева. 

Директорът ВИ посочи, че: 

- иа Общото Събрание са представени лично или чрез 
пълномощник лица с право на глас, притежаващи общо 
1 907 419 (един милион деветстотин и седем хиляди 
четиристотин и деветнадесет) броя гласове, 
представляващи 98,93% (с думи: деветдесет и осем 
цяло и деветдесет и три стотни процента) от капитала 
на Дружеството; 

- изискването за кворум на Общото Събрание по чл. 
227, ал. I от Търговския закон и чл. 47, ал. I от устава 

MINUTES 
of an extraordinary General Meeting of 

CEZ Distribution Bulgaria AD 

On 18 April 2022 at 10:00 a.m. Eastern European Summer 
time - EEST (07:00 a.m. Coordinated Universal Time -
UTC), at 1784 Sofia, 159, Tsarigradsko Sliosse Blvd., 
BenchMark Business Centre, Blue Hall, was opened an 
extraordinary session of the General Meeting of CEZ 
Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company 
organized and existing under the laws of the Republic of 
Bulgaria, having its seat and registered address at: Sofia 
1784, Mladost Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., 
BenchMark Business Centre, registered with the Trade 
Registry at the Registry Agency under Uniform 
Identification Code 130277958, and having its official 
web-site on the Internet at www.cez-rp.bg (hereinafter 
referred to as the "General Meeting" and the 
"Company", respectively). 

In accordance with the invitation to it, the General Meeting 
has the following unique corporate event identification 
code: CEZDEGM20220418. 

The session of the General Meeting was opened by the 
Chairman of the Management Board of the Company Petr 
Holakovsky, who greeted the vote-holders and thanked 
them for their participation in the work of the General 
Meeting. 

In compliance with the requirement of Ait. 116, Par. 7 of 
the LPOS, Radoslav Dimitrov, Investor Relations Director 
of the Company (hereinafter referred to as the "IR 
Director"), notified the attendees of the received Powers 
of Attorney for representation of vote-holders at the 
General Meeting, as follows: 

- power of attorney by Eastern European Electric Company 
B.V. granted to Radoslava Nickolova Pcneva. 

The IR Director noted that: 

- at the General Meeting were represented in person or by 
proxy vote-holders holding the total of 1,907,419 (one 
million nine hundred and seven thousand four hundred and 
nineteen) votes, which represented 98.93% (in words: 
ninety eight point ninety three percent) of the registered 
capital of the Company; 

- the quorum requirement of the General Meeting under 
Art. 227, Par. 1 of the Law on Commerce and Art. 47, Par. 
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lia Дружеството е спазено. 

- работата на Общото Събрание ще се извършва на 
български език, а протоколът от Общото Събрание ще 
се води на български език и на английски език. 

Преди откриването иа Общото Събрание се извърши 
регистрация на явилите се за участие u него лица, 
която започна I (един) час преди обявения начален час 
па Общото Събрание, а именно - в 9:00 ч. Беше 
удостоверена самоличността на всеки от 
присъстващите лица с право на глас, респективно 
самоличността и представителната власт на всеки от 
присъстващите представители на лица с право на глас. 
Беше съставен списък на присъстващите лица с право 
на глас и представители на лица с право на глас, 
съдържащ името на лицето - за физическо лице (за 
юридически лица - фирмата и името на 
представителя), броя на правата им на глас и 
подписите им. Списъкът е приложен като Приложение 
1 към настоящия протокол и съставлява неразделна 
част от него. 

Директорът ВИ посочи, че следните членове на 
съветите на Дружеството присъстват на Общото 
Събрание без право на глас; 

- Петър Холаковски - Председател на управителния 
съвет на Дружеството; 

- Виктор Станчев - член на управителния съвет на 
Дружеството; 

- Душан Рибан - член на управителния съвет на 
Дружеството; 

- Георги Миков - член на управителния съвет на 
Дружеството; и 

- Радослав Цветков - член на управителния съвет на 
Дружеството. 

Директорът ВИ посочи, че освен лицата с право на 
глас, представителите на лица с право на глас и 
посочения по-горе член на управителния съвет на 
Дружеството, на Общото Събрание присъстват, без 
право на глас, още следните поканени лица: 

- адв. Петко Илиев; 

- адв. Росен Лачев; 

- Зорница Генова - Директор на дирекция 

1 of the By-Laws of the Company was complied with. 

- the General Meeting would be held in Bulgarian 
language, while the Minutes of the General Meeting would 
be kept in Bulgarian and in English languages. 

Before the opening of the General Meeting was completed 
the registration of the attendees, which started I (one) hour 
before the announced kick-off time of the General 
Meeting, namely - at 9:00 a.m. The identity of each 
attending vote-holder, as well as the identity and the 
representative powers of each of the representatives of 
vote-holders, were verified. A list of the attending vote-
holders and representatives of vote-holders was prepared, 
which contained the name of the person - natural person 
(for legal entities - the trade name and the name of the 
representative), the number of the votes held by them and 
their signatures. The list is appended as Appendix 1 to 
these present Minutes and represents an integral part 
hereof. 

The IR Director noted that following members of the 
boards of the Company were attending the General 
Meeting without voting right: 

- Petr Holakovsky - Chairman of the Management Board 
of the Company; 

- Viktor Stanchev - member of the Management Board of 
the Company; 

- DuSan Ryban - member of the Management Board of the 
Company; 

- Georgi Mikov - member of the Management Board of the 
Company; and 

- Radoslav Tsvetkov - member of the Management Board 
of the Company, 

The IR Director noted that apart from the vote-holders, the 
representatives of vote-holders and the member of the 
Management Board of the Company specified 
hereinabove, the General Meeting was attended, without 
voting right, also by the following invited persons: 

- attorney-at-law Petko lliev; 

- attorney-at-law Rossen Lachev; 

- Zornitsa Genova - Head of the Regulatory and Legal 

2 



„Регулаторно и правно управление на „ЧЕЗ България" 
ЕАД; 

Зорница Калеева - Главен юрисконсулт 
Корпоративно правно обслужване в Отдел 
„Административно-правни дейности" на „ЧЕЗ 
България" ЕАД; 

- Румяна Дойчева-Христова - Ръководител на Отдел 
„Кабинет на изпълнителния директор" в Дружеството; 
и 

- Георги Славчев - служител на Дружеството. 

Директорът ВИ попита лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас дали имат 
предложения за участие на други лица в работата на 
Общото Събрание, Такива предложения не последваха. 
Директорът ВИ предложи лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас да се съгласят 
с участието на поканените лица в работата на Общото 
Събрание, Предложи за гласуване участието на тези 
лица „еп-bloc". При направеното гласуване се 
получиха следните резултати: 

Действнтслнн гласовс: 
- брои гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 

Недействителни гласове: няма; 

Гласували „за": 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента); 

Гласували „против": няма; 

Въздържали се: няма. 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Допуска до 
участие в работата на Общото Събрание 
присъстващите на Общото Събрание член на 
управителния съвег на Дружеството н трети лица, 
посочснн по-горе в настоящия протокол." 

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени па Общото 
Събрание. 

В изпълнение на изискването на чл. 222, ал. 4 от 
Търговския закон във връзка с чл. 43, ал. 2 от устава на 

Management Department of CEZ Bulgaria EAD; 

- Zornitsa Kaleeva - Chief Legal Advisor for Corporate 
Legal Affairs at the Administrative - Legal Operations 
Department of CEZ Bulgaria EAD; 

- Rumyana Doycheva - Hristova - Head of the CEO 
Cabinet Department at the Company; and 

- Georgi Slavchev - officer of the Company. 

The IR Director asked the vote-holders and the 
representatives of vote-holders whether or not any of them 
had proposals for participation in the General Meeting of 
other persons. No such proposals followed. The IR 
Director proposed that the vote-holders and representatives 
of vote-holders consent to the participation of the invited 
persons in the work of the General Meeting, lie proposed 
the voting on the participation of those persons en-bloc. 
The voting, which was done, produced the following 
results: 

Valid votes: 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 

Invalid votes: none; 

Votes "for": 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent); 

Votes "against": none; 

Abstained: none. 

THE GENERAL MEETING RESOLVED: "The 
General Meeting allows the participation in the 
Genera! Meeting of the attending member of the 
Management Board of the Company and third persons 
specified hereinabove." 

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. 

In compliance with the requirement of Ait. 222, Par. 4 of 
the Law on Commerce in relation to Art. 43, Par. 2 of the 
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Дружеството за избирането на председател, секретар и 
преброител на гласовете на заседанието, Директорът 
ВИ направи следните предложения: 

- за председател на Общото Събрание да бъде избран 
Петко Ненков Илиев; 

- за секретар на Общото Събрание да бъде избран 
Росен Валентинов Лачев; и 

- за преброител на гласовете на Общото Събрание да 
бъде избран Георги Георгиев Славчев. 

Директорът ВИ попита лицата с право на глас и 
представителите на лица с право на глас дали имат 
предложения за други лица за председател, секретар и 
преброител па гласовете на Общото Събрание. Такива 
предложения не последваха. Директорът ВИ предложи 
лицата с право на глас и представителите на лица с 
право на глас да се съгласят с направеното от него 
предложение чрез гласуване „ en-bloc". Прн 
направеното гласуване се получиха следните 
резултати: 

Действителни гласове: 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 

Недействителни гласове: няма; 

Гласували „за": 
- брой гласове: I 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание; 100% (с думи: сто процента); 

Гласували „против": няма; 

Въздържали се: няма. 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото Събрание 
избира Петко Ненков Илиев за председател на 
Общото Събрание, Росен Валентинов Лачев за 
секретар на Общото Събрание и Георги Георгиев 
Славчев за преброител на гласовете на Общото 
Събрание," 

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. 

Избраният за председател на Общото Събрание Петко 
Илиев е наричан по-долу „Председателят на ОС". 

By-Laws of the Company for the election of Chairman of 
the GM, Secretary and Vote-Teller of the session, the IR 
Director made the following proposals: 

- as Chairman of the General Meeting to be elected Pctko 
"Nenkov Iliev; 

- as Secretary of the General Meeting to be elected Rossen 
Valentinov Lachev; and 

- as Vote-Teller of the General Meeting to be elected 
Georgi Georgiev Slavchev. 

The IR Director asked the vote-holders and the 
representatives of vote-holders whether any of them had 
other proposals for Chairman of the GM, Secretary and 
Vote-Teller of the General Meeting. No such proposals 
followed. The IR Director proposed that the vote-holders 
and the representatives of vote-holders consent to the 
proposal made by him, by voting "en bloc". The voting, 
which was done, produced the following results: 

Valid votes: 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 

Invalid votes: none; 

Votes "for": 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent); 

Votes "against": none; 

Abstained: none. 

THE GENERAL MEETING RESOLVED: "The 
General Meeting elects Petko Nenkov Iliev as the 
Chairman of the General Meeting, Rossen Valentinov 
Lachev as the Secretary of the General Meeting and 
Georgi Georgiev Slavchev as the Vote-Teller of the 
General Meeting." 

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. 

Petko Iliev, who was elected as the Chairman of the GM, is 
hereinafter referred to as the "Chairman of the GM". 
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Директорът ВИ предаде ръководството на Общото 
Събрание на избраните органи, 

Председателят на ОС уведоми лицата c право на глас и 
представителите на лица с право на глас относно 
следните процедурни въпроси: 

- Общото Събрание е свикано на основание чл, 223, ал. 
1, изречение първо от Търговския закон и чл. 44, 
изречение първо от устава на Дружеството чрез 
обявяването на поканата за Общото Събрание в 
Търговския регистър на 16 март 2022 г. и 
оповестяването па същата покапа ири условията и по 
реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет-
портала vvww.x3nevvs.com на 17 март 2022 г., с което е 
спазен срокът, предвиден в чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК. 

- При обявяването на поканата за Общото Събрание на 
разположение на лицата с право на глас са 
предоставени материалите по точките от дневния ред 
на Общото Събрание по начин, който отговаря на 
изискванията на закона и устава на Дружеството. 

- Съгласно информацията, предоставена от комисията 
но регистрация, представителите на лица с право на 
глас имат нужната представителна власт да ги 
представляват на Общото Събрание в качеството им на 
лица с право на глас. 

- При наличието на кворум (който съгласно чл. 47, ал. 
1, изречение първо от устава на Дружеството е поне V% 
от капитала) Общото Събрание може да взема валидни 
решения в съответствие с разпоредбите на устава на 
Дружеството и Търговския закон. 

- Изчисляването на кворума преди гласуване по 
предложението/ята за решение/я по всяка от точките от 
дневния ред и отчитането на резултатите от 
гласуването ще се извършва с въвеждане на данните в 
софтуерна програма, в която са въведени указанията на 
у пълно мощи телите относно начина на упражняване на 
правата по всяко представено пълномощно. 

- Поради отсъствието и липсата на представителство 
на някои от лицата с право на глас на Дружеството от 
Общото Събрание, то не може да взема решения на 
основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон по 
въпроси, които не са включени в дневния ред съгласно 
поканата за Общото Събрание или по реда на чл. 223а 
от Търговския закон. 

The IR Director handed the presidency of the General 
Meeting over to the elected bodies. 

The Chairman of the GM notified the vote-holders and the 
representatives of vote-holders of the following procedural 
matters: 

- The General Meeting was convened pursuant to Art. 223, 
Par. 1, first sentence of the Law on Commerce and Art. 44, 
first sentence of the By-Laws of the Company, by 
announcing the invitation to the General Meeting at the 
Trade Registry on 16 March 2022 and by disclosing such 
invitation in compliance with the requirements of Art. 
ЮОт, Par. 1 and 3 of the LPOS via the Internet-Portal 
www.x3news.com on 17 March 2022, whereby the term 
provided for in Art. 115, Par. 4 of the LPOS was complied 
with. 

- At the announcement of the invitation to the General 
Meeting, to the vote-holders were made available the 
supportive materials on the items of the agenda of the 
General Meeting, which was done in a way meeting the 
requirements of the law and the By-Laws of the Company. 

- In accordance with the information from the Registration 
Commission, the representatives of vote-holders had the 
authorization required to represent the vote-holders at the 
General Meeting in that capacity of theirs. 

- Given that the quorum requirements (which, according to 
Art. 47, Par. I, first sentence of the By-Laws of the 
Company, is at least Уг of the registered capital) are met, 
the General Meeting may pass valid resolutions in 
compliance with the By-Laws of the Company and with 
the Law on Commerce. 

- The calculation of the quorum before voting on the draft 
resolution/s on each of the items of the agenda and the 
reporting of the results from the voting would be made by 
way of entering data in a special software tool, where the 
instructions of grantors on the way of voting under each of 
the presented Powers of Attorney were entered. 

- By reason of the absence of some of the vote-holders, 
who/which are not represented at the General Meeting 
either, the latter may not take resolutions on the grounds of 
Art. 231, Par. 1 of the Law on Commerce on matters, 
which are not included in the agenda shown in the 
invitation to the General Meeting or pursuant to Art. 223a 
of the Law on Commerce, 
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Председателят на ОС напомни на представителите на 
лица с право на глас, че са задължени да гласуват 
изключително съгласно указанията, съдържащи се в 
техните пълномощни и помоли да не се напуска залата 
между проверката на кворума и гласуването по 
съответния въпрос. 

Председателят на ОС посочи, че дневният ред на 
Общото Събрание съгласно поканата за него е, както 
следва: 

X. Вземане на решение за промяна на нмето на 
дружеството от „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
на „Електроразпределителни Мрежн Запад" АД; 

2. Вземане на решение за промяна на логото на 
Дружеството; 

3. Вземане на решение за изменения и 
допълнения на Устава на Дружеството; 

4. Разни. 

Председателят на ОС предложи да се премине към 
обсъждане и гласуване на точките, включени в 
дневния ред. 

По точка 1 от дневния ред: 

Председателят обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 1 от дневния ред и даде думата 
на г-н Холаковски за представяне на предложението за 
промяна на името на Дружеството от „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД на 
„Електроразпределителни Мрежи Запад" АД. 

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 1 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 1 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извърши последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 1 от 
дневния ред. 

В резултат на извършеното преброяване беше 

The Chairman of the GMoS reminded the attending 
representatives of vote-holders that they were required to 
vote exclusively in compliance with the instructions 
contained in their Powers of Attorney and requested not to 
leave the venue between the calculation for quorum and 
the voting on the respective item. 

The Chairman of the GM noted that the agenda of the 
General Meeting, as set forth in the invitation to it was, as 
follows: 

1. Adopting of a resolution on the change of the 
Company's name from „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД to „Електроразпределителни Мрежн 
Запад" АД; 

2. Adopting of a resolution on the change of the 
Company's logo; 

3. Adopting of a resolution on amendments and 
supplements to the Company's By-Laws; 

4. Miscellaneous. 

The Chairman of the GM proposed to proceed with 
discussion and voting on the items included in the agenda. 

On item 1 of the agenda: 

The Chairman announced the start-time of the Presentation 
Regime of item I of the agenda and and gave the floor to 
Mr. Holakovsky for presenting the proposal for change of 
the name of the Company from „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД to „Електроразпределителни Мрежи 
Запад" АД. 

The Chairman of the GM announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 1 of the agenda and the start-
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GM announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 1 of the agenda. 

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 1 of the agenda. 

The results of the calculation showed that before voting on 
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установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 1 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1907 419 (един милион 
деветстотин и седем хиляди четиристотин и 
деветнадесет) броя гласове. 

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на т. 1 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото събрание, на оснонанле чл, 221, т. 
11 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 13 от 
Устава на Дружеството във връзка с чл. 158, ал, 2 
от Търговския закон, чл. 165, ал. 1, т.1 от 
Търговския закон, чл. 221, т. 1 от Търговския закон 
н чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството взема 
решение за промяна на фирмата на Дружеството от 
„ЧЕЗ Разпределение България" АД на 
„Електроразпределителни мрежи Занад" АД, което 
се изписва на латиница като Electrorazpredelitelni 
inreji Zapad AD и/илн Electrodistribution Grid West 
AD". 

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати: 

Действителни гласове: 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 

Недействителни гласове: няма; 

Гласували „за": 
- брой гласове: I 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента); 

Гласували „против": няма; 

Въздържали се: няма. 

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: 

„Общото събрание, на основанне чл. 221, т. 11 от 
Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 13 от Устава на 
Дружеството във връзка с чл. 158, ал. 2 от 
Търговския закон, чл, 165, ал. 1, т. 1 от Търговския 

item ! of the agenda at the session were represented in 
person or by proxy vote-holders holding the total of 
1,907,419 (one million nine hundred and seven thousand 
four hundred and nineteen) votes. 

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
I of the agenda. 

The Chairman of the GM proposed to proceed with voting 
on the proposal for a draft-resolution, namely: "The 
General Meeting, on the grounds of Art, 221, item 11 of 
the Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 13 of the 
By-Laws of the Company in conjunction with Art. 158, 
Par. 2 of the Commercial Act, Art. 165, Par. 1, item 1 of 
the Commercial Act, Art. 221, item 1 of the 
Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 1 of the By-
Laws of the Company adopts a resolution on the 
change of the Company's name from „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД to 
„Електроразпределителни Мрежи Запад" АД, which 
is written in Latin as Electrorazprcdelitelni mreji 
Zapad AD and / or Electrodistribution Grid West AD". 

The voting, which was done, produced the following 
results: 

Valid votes: 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 

Invalid votes: none; 

Votes "for": 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent); 

Votes "against": none; 

Abstained: none. 

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED: 

"The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
II of the Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 13 of 
the By-Laws of the Company in conjunction with Art, 
158, Par. 2 of the Commercial Act, Art, 165, Par. 1, 
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закон, чл, 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 
1, т. 1 от Устава на Дружеството взема решение за 
промяна на фирмата на Дружеството от „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД на 
„Електроразпределителни мрежи Запад" АД, което 
се изписва на латиница като Electrorazpredelitelni 
mreji Zapad AD н/или Elect redistribution Grid West 
AD". 

Решението е взето c мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение, съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение. 

По точка 2 от дневния ред: 

Председателят обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 2 от дневния ред и даде думата 
на г-н Холаковскн за представяне на промяна на логото 
на Дружеството. 

Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 2 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 2 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извърши последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 2 от 
дневния ред. 

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 2 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1 907 419 (един милион 
деветстотин и седем хиляди четиристотин и 
деветнадесет) броя гласове. 

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване ка т. 2 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 

item 1 of the Commercial Act, Art. 221, item 1 of the 
Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 1 of the By-
Laws of the Company adopts a resolution on the 
change of the Company's name from „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД to 
„Електроразпределителни Мрежи Запад" АД, which 
is written in Latin as Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD and / or Electrodistribution Grid West AD" 

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken. 

On item 2 of the agenda: 

The Chairman announced the start-time of the Presentation 
Regime of item 2 of the agenda and and gave the floor to 
Mr. Holakovsky for presenting the change of the 
Company's logo. 

The Chairman of the GM announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 2 of the agenda and the start-
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GM announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 2 of the agenda. 

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 2 of the agenda. 

The results of the calculation showed that before voting on 
item 2 of the agenda at the session were represented in 
person or by proxy vote-holders holding the total of 
1,907,419 (one million nine hundred and seven thousand 
four hundred and nineteen) votes. 

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessaiy for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
2 of the agenda. 

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: "The 
General Meeting, on the grounds of Art, 221, item 11 of 
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11 от Търговския закон и чл. 48, ял. 1, т. 13 във 
връзка с чл. 5 от Устава на Дружеството, взема 
решение за промяна на логото на Дружеството, 
съгласно предложението, включено в материала по 
точката." 

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати: 

Действителни гласове: 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 

Недействителни гласове: няма; 

Гласували „за": 
- брой гласове: I 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (с думи: сто процента); 

Гласували „против": няма; 

Въздържали се: няма. 

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: 

„Общото събрание, на основание чл. 221, т. 11 от 
Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 13 във връзка с 
чл. 5 от Устава на Дружеството, взема решение за 
промяна на логото на Дружеството, съгласно 
предложението, включено в материала по точката." 

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение, съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение. 

По точка 3 от дневния ред: 

Председателят обяви началото на Режима на 
Представяне на точка 3 от дневния ред и представи 
предложението за изменения и допълнения на Устава 
на Дружеството. Председателят представи на 
вниманието на акционерите и детайлна информация за 
предложените изменения и допълнения на Устава на 
Дружеството, както и проекта на нов Устав, включен в 
Приложение към материала по точката. 

the Commercial Act anil Art. 48, Par. 1, item 13 of the 
By-Laws of the Company in conjunction with Art. 5 of 
the By-Laws of the Company adopts a resolution on the 
change of the Company's logo according to the 
proposal included in the materials under this item." 

The voting, which was done, produced the following 
results: 

Valid votes: 
- number of voles: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 

Invalid votes: none; 

Votes "for": 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent); 

Votes "against": none; 

Abstained: none. 

IN RESULT OF THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED: 

"The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
11 of the Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 13 of 
the By-Laws of the Company in conjunction with Art. 5 
of the By-Laws of the Company adopts a resolution on 
the change of the Company's logo according to the 
proposal included in the materials under this item." 

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken. 

On item 3 of the agenda: 

The Chairman announced the start-time of the Presentation 
Regime of item 3 of the agenda and presented the proposal 
for amendments and supplementations to the By-laws of 
the Company. The Chairman also presented to the attention 
of the shareholders detailed information about the 
proposed amendments and supplementations to the By-
laws of the Company, as well as the draft new By-laws, 
included in Appendix 1 to the material on the item. 
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Председателят на ОС обяви край на Режима на 
Представяне на точка 3 от дневния ред и начало на 
Режима на Обсъждане. Попита дали има лица с право 
на глас или представители на лица с право на глас, 
които желаят да вземат думата. Желаещи да вземат 
думата нямаше, поради което Председателят на ОС 
обяви край на Режима на Обсъждане на точка 3 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС указа на преброителя на 
гласовете да извърши последващо преброяване за 
изчисляване на кворума за гласуване по точка 3 от 
дневния ред. 

В резултат на извършеното преброяване беше 
установено, че преди пристъпване към гласуване по 
точка 3 от дневния ред на заседанието са представени 
лично или чрез пълномощник лица с право на глас, 
притежаващи общо 1907 419 (един милион 
деветстотин и седем хиляди четиристотин и 
деветнадесет) броя гласове. 

Председателят на ОС посочи, че е налице 
необходимият кворум за валидно вземане на решения 
и обяви началото на Режима на Гласуване на т. 3 от 
дневния ред. 

Председателят на ОС предложи да се премине към 
гласуване по направеното предложение за решение, а 
именно: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 
1 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава 
на дружеството, изменя и допълва Устава на 
Дружеството, както следва: 

1. На стр. 1 от Устава името на дружеството „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД' се заличава от 
заглавието и се замества с името 
„Електроразпределителни мрежи Запад " АД1; 

2. В чл, 1 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) т. 2 се изменя по следния начин: ""Одитори" 
означава лице/фирма, надлежно 
лицензирано/лицензирана да одитира финансови 
отчети в Република България, избрано/избрана 
съгласно настоящия Устав;"; 

б) в т. 4 името на дружеството „ЧЕЗ Разпределение 
България " АД' се заличава от текста и се замества с 
името „Електроразпределителни мрежи Запад " АД1; 

The Chairman of the GM announced the end-time of the 
Presentation Regime of item 3 of the agenda and the start-
time of the Discussion Regime. He asked whether or not 
any vote-holders or representatives of vote-holders wished 
to take the floor. No one requested the floor, therefore, the 
Chairman of the GM announced the end-time of the 
Discussion Regime of item 3 of the agenda. 

The Chairman of the GMoS instructed the Vote-Teller to 
perform a follow-up calculation of the quorum for the 
voting on item 3 of the agenda. 

The results of the calculation showed that before voting on 
item 3 of the agenda at the session were represented in 
person or by proxy vote-holders holding the total of 
1,907,419 (one million nine hundred and seven thousand 
four hundred and nineteen) votes. 

The Chairman of the GMoS noted that the quorum 
necessary for the taking of valid resolutions was present 
and announced the start-time of the Voting Regime of item 
3 of the agenda. 

The Chairman of the GMoS proposed to proceed with 
voting on the proposal for a draft-resolution, namely: "The 
General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 1 of 
the Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 1 of the 
By-Laws of the Company amends and supplements the 
Company's By-Laws, as follows: 

1, On page 1 of the By-Laws the name of the company 
"CEZ Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the 
title and shall be replaced by the wording 
"Electrorazpredelitelni mreji Zapad 
AD/Electrodistribution Grid West AD"; 

2. In Article 1 of the By-Laws the following amendments 
shall be done: 

a) Item 2 shall be amended as follows: ""Auditors" 
means any person/firm properly licensed to audit financial 
statements within the Republic of Bulgaria and approved 
pursuant to the terms of these By-laws. "; 

b) In item 4 the name of the Company "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the text 
and replaced by the wording "Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD"; 
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в) в т. 6 името на дружеството „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД' се заличава от текста и се замества с 
името „Електроразпределителнимрежи Запад" АД 

г) в т. 10 думите „на Акционерите" се заличават; 

е) т. 16 се изменя по следния начин: „„Централен 
депозитор " означава „ Централен депозитор " АД, при 
който са регистрирани ценните книжа на 
Дружеството;"; 

ж) създава се нова т. 17 в чл. 1, ал. 1 от Устава, както 
следва: „„Централен регистър на ценни книжа" 
означава воденият от „Централен депозитор" АД 
регистър чрез организиране и управление на 
регистрационна система за безналични финансови 
инструменти."; 

3. Чл. 4 от Устава се изменя по следния начин: 
„ Фирмата на Дружеството е 
"Електроразпределителни мрежи Запад" АД. 
Фирмата се изписва на латиница като: 
Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD и/или 
Electrodistribution Grid West."; 

4. В чл. 9 от Устава изразът „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД' се заличава от текста и се замества с 
израза „Електроразпределителнимрежи Запад" АД 

5. В чл, 11 от Устава изразът „СЕ2 Distribution 
Bulgaria AD" се заличава от текста и се замества с 
изразът „Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD, Sofia 
и/или Electrodistribution Grid West"; 

6. В чл. 21 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) ал. 2 се изменя по следния начин: „Издаването и 
разпореждането с Акции на Дружеството има 
действие от регистрацията им в Централния 
регистър на ценни кню/са."; 

б) ал. 3 се изменя по следния начин: „Издаването и 
разпореждането с Акции на Дружеството се 
установява с документ акт за регистрация, издаден 
от Централния депозитор."; 

7. В чл. 27 ал. 3 от Устава се заличават думите 
„членове на Управителния съвет и/или на Надзорния 

c) In item 6 the name of the Company "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the text 
and replaced by the wording "Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD"; 

d) In item 10 the wording "of the Shareholders" shall 
be deleted from the text; 

e) Item 16 shall be amended as follows: ""Centra! 
Depository" shall mean "Central Depositoiy" AD, where 
the shares of the Company are registered. "; 

f) a new item 17 in Art. 1, Par, 1 of the By-Laws 
shall be created, as follows: "„Central securities register" 
shall mean the register kept by Central Depository AD by 
organizing and managing a registration system for 
dematerialized financial instruments."; 

3. Article 4 of the By-Laws shall be amended as follows: 
"The name of the Company shall be 
"Електроразпределителни мрежи Запад" АД. In Latin 
it shall be written as follows: Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD and/or Electrodistribution Grid West AD."; 

4. In Article 9 of the By-Laws the wording „ЧЕЗ 
Разпределение България"АД1 shall be deleted from the 
text and replaced by the wording 
„Електроразпределителни мрежи Запад "АД'; 

5. In Article 11 of the By-Laws the wording "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the text 
and replaced by the wording "Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD and/or Electrodistribution Grid West AD"; 

6. In Article 21 of the By-Laws the following amendments 
shall be done: 

a) Para. 2 shall be amended as follows: "The 
issuance and disposal of Shares of the Company shall take 
effect after registration with the Central securities 
register."; 

b) Para. 3 shall be amended as follows: "The 
issuance and disposal of Shares of the Company shall be 
verified by a registration act issued by the Central 
Depository."; 

7. In Article 27, Par. 3 of the By-Laws the wording 
"members of the Management Board and/or members of 
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съвет и/или"; 

8. В чл. 39 от Устава се създава нова ал. 2, със 
следното съдържание: „Правото на глас се упражнява 
от лицата, вписани като такива с право на глас в 
централния регистър на ценни книжа 14 дни преди 
датата ла общото събрание. "; 

9. В чл, 46 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) създава се нова т. 6 в чл. 46, ал. 2 от Устава, както 
следва: „изискуемата информация съгласно 
разпоредбите на ЗППЦК."; 

б) ал. 4 се изменя по следния начин: „Писмените 
материали, свързани с дневния ред на Общото 
събрание, се предоставят на Акционерите в 
седалището на Дружеството, на обществеността, 
на Комисията за финансов надзор, на „Българската 
фондова борса" АД и на Централния депозитор и се 
публикуват на интернет страницата на 
Дружеството за целия период от датата на 
изпращане на поканата до датата на събранието."; 

10. В чл. 47, ал. 3, изречение първо от Устава след 
думите „присъстващите и представлявани 
Акционери" се слага наклонена черта и се добавят 
думите „яйца с право на глас"; 

11. В чл. 48, ал. 1, т. 11 изразът ,Държавната 
комисия за енергийно регулиране" се заличава и се 
заменя с израза „Комисията за енергийно и водно 
регулиране"; 

12. В чл. 50 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) в ал. 1 думите „сделки могат да бъдат сключвани 
само с решение на Общото събрание" се заличават и 
се заместват с думите: „решения на Общото събрание 
се вземат само е"; 

б) в ал. 1, чл. 50 от Устава се създава нова т. 9: 
„решение за отписване на Дружеството от 
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор при наличие на 
условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК"; 

the Supervisory Board and/or" shall be deleted from the 
text; 

8. In Article 39 of the By-Laws a new Par. 2 shall be 
created with the following content: "The right to vote shall 
be exercised by the persons registered as persons with 
voting rights in the central securities register 14 days 
before the date of the general meeting"; 

9. In Article 46 of the By-Laws the following amendments 
shall be done: 

a) a new item 6 in Art. 46, Par. 2 of the By-Laws 
shall be created, as follows: "the required information in 
accordance with the provisions of the Public Offering of 
Securities Act."; 

b) Para. 4 shall be amended as follows: "The written 
materials related to the agenda of the General Meeting 
shall be made available to the Shareholders at the 
Company's headquarters, to the public, to the Financial 
Supervision Commission, to the Bulgarian Stock Exchange 
AD and to the Central Depository and shall be published 
on the company's website for the whole period since the 
sending of the invitation until the date of the session." 

10. In Article 47, Par. 3, first sentence of the By-Laws 
after the wording "regardless of the level of Shareholders" 
are added a slash, and the words "Vote-holders"; 

11. In Article 48, Par. 1, item II of the By-Laws the 
wording "State Commission for Energy Regulation" shall 
be deleted from the text and replaced by the wording 
"Energy and Water Regulation Commission"; 

12. In Article 50 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) In Par. I the wording "transactions may be 
undertaken only upon a resolution of the General 
Meeting" shall be deleted from the text and replaced by the 
wording; "decisions may be undertaken only upon a 
resolution of the General Meeting"; 

b) A new item 9 in Art. 50, Par. ! of the By-Laws 
shall be created, as follows: "decision for deregistration of 
the Company from the register under Art. 30, Par. 1, item 
3 of the Law on the Financial Supervision Commission in 
the presence of the conditions according to the provisions 
of the POSA."; 
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в) в ал. 2, т. 1, буква „а" се изменя по следния начин: 
„една трета от по-ниската стойност на активите 
съгласно последните два изготвени счетоводни 
баланса на дружеството, поне един от които е 
одитиран и които са разкрити публично по реда на чл. 
ЮОт от ЗППЦК, или"; 

г) в ал. 2, т. 1, буква „б" се изменя по следния начин: „2 
% от no-ниската стойност на активите съгласно 
последните два изготвени счетоводни баланса на 
дружеството, поне един от които е одитиран, и 
които са разкрити публично по реда на чл. ЮОт от 
ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани 
лица"; 

13. Чл. 52, ал. 1, т. 3 от Устава се изменя по 
следния начин: „броя на лицата, упражнили правото 
си на глас в общото събрание и на броя на 
притежаванит е акции"; 

14. В чл. 53, изречение второ от Устава изразът 
„присъстващите Акционери или техните 
представители" се заличава и се замества с израза 
цицата с право на глас и представителите па лица с 
право на глас, присъстващи на Общото събрание 

15. В чл. 55 от Устава изразът „Общото събрание 
на акционерите на Дружеството" се заличава и 
заменя с израза „Общото събрание на Дружеството"-, 

16. В чл. 61 от Устава след израза „изпратени по 
факс" се добавя изразът „или по имейл 

17. Чл. 63, ал. 1, т. 9 се изменя и придобива 
следното съдържание: „одобрява оперативните 
планове, бюджета и промените в счетоводната 
политика на Дружеството"; 

18. В чл. 66 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) в ал. 1 след израза „За всяко заседание на Надзорния 
съвет се води протокол" се добавят думите „на 
хартиен или електронен носител". Добавя се ново 
изречение носледно, както следва: „Когато 
Протоколите са подписани, като електронен 
документ, оригиналите се съхраняват в електронен 
регистър."', 

б) в ал. 2, изречение първо от Устава изразът „влизат в 
сила след вписването" се заличава и заменя с израза 

c) In Par. 2, item 1, letter "a" shall be amended as 
follows: "one third of the lower value of the assets 
according to the last two prepared balance sheets of the 
company, at least one of which has been audited and which 
have been disclosed to the public in accordance with the 
procedure of Article 100m from LP OS."; 

d) In Par. 2, item 1, letter "b" shall be amended as 
follows: "2 percent of the lower value of the assets 
according to the last two prepared balance sheets of the 
company, at least one of which has been audited and which 
have been disclosed to the public in accordance with the 
procedure of Article 100r, where interested parties are 
involved in the transactions;"; 

13. Article 52, Par. 1, item 3 of the By-Laws shall be 
amended as follows: "the number of the persons who have 
exercised their right to vote at the General Meeting and the 
number of shares held''-, 

14. In Article 53, second sentence of the By-Laws the 
wording "list of the Shareholders or their representatives" 
shall be deleted from the text and replaced by the wording: 
"list of the persons with voting rights and the 
representatives of the persons with voting rights present at 
(he General Meeting"] 

15. In Article 55 of the By-Laws the wording "the General 
Meeting of the Shareholders of the Company" shall be 
deleted from the text and replaced by the wording: "the 
General Meeting of the Company"; 

16. In Article 61 of the By-Laws after the word 
"Facsimile" shall be added the words: "or emailed"; 

17. Article 63, Par. I, item 9 of the By-Laws shall be 
amended and shall have the following content: "approve 
the operating plans, the budget and the changes in 
accounting policies of the Company 

18. In Article 66 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) In Par. 1 after the wording "for each meeting of 
the Supervisory Board" shall be added the wording "on 
paper or in electronic form". A new last sentence shall be 
added as follows: "When the minutes are signed as an 
electronic document, the originals are stored in an 
electronic register."; 

b) In Par. 2, first sentence of the By-Laws the 
wording "shall take force following such entry" shall be 
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„имат действие от вписването"', 

19. В чл. 68, ал. 1, изречение трето от Устава 
изразът „докато бьде освободен от Общото събрание 
па акционерите на Дружеството" се заличава и 
замества с израза „докато бъде освободен от 
длъжност с решение на Надзорния съвет на 
Дружеството"; 

20. Чл. 73, ал. 1, т. 11 от Устава се изменя и 
придобива следното съдържание: „приемане на 
правила за гласуване чрез пълномощник, образците, 
които се използват за гласуване чрез пълномощник, и 
начините, чрез които дружеството ще бъде 
уведомявано за извършени упълномощавания по 
електронен път"; 

21. В чл. 74, изречение второ от Устава след 
думнте „по искане на член на Управителния съвет" се 
слага запетая и се добавят думите „от Заместник-
председателя, при отсъствие на Председателя или от 
секретаря на Управителния съвет, ако бъде 
упълномощен писмено за това от Председателя."; 

22. В чл. 76 от Устава след израза „За всяко 
заседание на Управителния съвет се води протокол" 
се добавят думите „на хартиен или електронен 
носител". Добавя се ново изречение последно, както 
следва: „Когато Протоколите са подписани, като 
електронен документ, оригиналите се съхраняват в 
електронен регистър"; 

23. В чл. 77 от Устава след израза „изпратени по 
факс" се добавя изразът „или по имейл"; 

24. В чл. 79, ал. 1 от Устава се създава нова т. 3, 
както следва: „е било управител, член на управителен 
или контролен орган на дружество, за което е било 
установено с влязло в сила наказателно постановление 
неизпълнение на задължения по създаване и 
съхраняване на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти"." 

При направеното гласуване се получиха следните 
резултати: 

Действителни гласове: 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин и 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 

deleted and replaced by the wording "shall take effect 
following such entry "; 

19. In Article 68, Par. 1, third sentence of the By-Laws the 
wording "until dismissed by the General meeting of the 
Shareholders of the Company" shall be deleted and 
replaced by the wording "until dismissed from office by the 
Supervisory Board of the Company"; 

20. Article 73, Par. 1, item 11 of the By-Laws shall be 
amended and shall have the following content: "adoption 
of rules of voting by proxy, the forms to be used in voting 
by proxy, and the ways to inform the company on 
electronically executed proxy authorisations"; 

21. In Article 74, second sentence of the By-Laws after the 
wording "at the request of a member of the Management 
Board" a comma is placed is added the wording "by the 
vice-chairperson, in the absence of the chairperson or by 
the secretary of the Management Board, if authorized in 
writing by the chairperson"; 

22. In Article 76 of the By-Laws after the wording ' for 
each meeting of the Management Board" shall be added 
the wording "on paper or in electronic form". A new last 
sentence shall be added as follows: "When the minutes are 
signed as an electronic document, the originals are stored 
in an electronic register"; 

23. In Article 77 of the By-Laws after the 
"Facsimile" shall be added the words "or emailed"; 

word 

24. In Article 79, Par. 1 of the By-laws a new item 3 shall 
be created as follows "any person, who has been a 
managing director, a member of a managing or controlling 
body of a company, with regard to which non-performance 
of obligations to establish and maintain the stock levels, 
prescribed thereto under the Crude Oil and Petroleum 
Products Stocks Act, has been established by an effective 
penal order." 

The voting, which was done, produced the following 
results: 

Valid votes: 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 

Недействителни гласове: няма; Invalid votes: none; 
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Гласували „за": 
- брой гласове: 1 907 419 (един милион деветстотин н 
седем хиляди четиристотин и деветнадесет); 
- процент от гласовете, представени на Общото 
Събрание: 100% (сдуми: сто процента); 

Гласували „против": няма; 

Въздържали се: няма. 

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА НАПРАВЕНОТО 
ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: 

„Общото събрание, на основанне чл. 221, т. 1 от 
Търговския закон н чл. 48, ал. 1, т. 1 от Устава на 
дружеството, измени и допълва Устава на 
Дружеството, както слсдва: 

1, Па стр. 1 от Устава името на дружеството „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД" се заличава от 
заглавието и се замества с името 
„Електроразпределителни мрежи Запад" АД"1, 

2. В чл, 1 от Устава се правят следните изменения: 

а) т. 2 се изменя по следния начин: ""Одитори" 
означава лице/фирма, надлежно 
лиценшрано/лицензирана да одитира финансови 
отчети в Република България, избрано/избрана 
съгласно настоящия Устав;"; 

б) в т, 4 името па дружеството „ЧЕЗ Разпределение 
България" АД11, се заличава от текста и се замества с 
името „Електроразпределителни мрежи Запад" 
АД«; 

в) в т. 6 името на дружеството „ ЧЕЗ Разпределение 
България" АД" се заличава от текста п се замества с 
името „Електроразпределителни мрежи Запад" 
АД"; 

г) в т. 10 думите „на Акционерите" се заличават; 

е) т. 16 се изменя по следния начин: „„Централен 
депозитор" означава „Централен депозитор" АД, 
при който са регистрирани ценните книжа на 
Дружеството; 

ж) създава се нова т. 17 в чл. 1, ал. 1 от Устава, 

Votes "for": 
- number of votes: 1,907,419 (one million nine hundred 
and seven thousand four hundred and nineteen); 
- percentage of the votes represented at the General 
Meeting: 100% (in words: one hundred percent); 

Votes "against": none; 

Abstained: none. 

IN RESULT OE THE VOTING SO DONE, THE 
GENERAL MEETING RESOLVED: 

"The General Meeting, on the grounds of Art. 221, item 
1 of the Commercial Act and Art. 48, Par. 1, item 1 of 
the By-Laws of the Company amends and supplements 
the Company's By-Laws, as follows: 

1. On page 1 of the By-Laws the name of the company 
"CEZ Distribution Bulgaria AIi" shall be deleted from 
the title and shall be replaced by the wording 
"Electrorazpredeliteini mreji Zapad 
AD/Electrodistribution Grid West AD"; 

2. In Article 1 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) Item 2 shall be amended as follows: ""Auditors" 
means any person/firm properly licensed to audit 
financial statements within the Republic of Bulgaria and 
approved pursuant to the terms of these By-laws, 

b) In item 4 the name of the Company "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the 
text and replaced by the wording "Electrorazpredeliteini 
mreji Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD"; 

c) In item 6 the name of the Company "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the 
text and replaced by the wording "Electrorazpredeliteini 
mreji Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD"; 

d) In item 10 the wording "of the Shareholders" 
shall be deleted from the text; 

e) Item 16 shall be amended as follows: ""Central 
Depository" shall mean "Central Depository" AD, where 
the shares of the Company are registered."; 

f) a new item 17 in Art. 1, Par. 1 of the By-Laws 
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какго следва: „„Централен регистър на ценни 
книжа" означава воденият от „Централен 
депозитор" АД регистър чрез организиране и 
управление на регистрационна система за 
безналичии финансови инструменти."; 

3. Чл. 4 от Устава се изменя по следния начин: 
„Фирмата на Дружеството е 
"Електроразпределителни мрежи Запад" АД. 
Фирмата се изписва на латиница като: 
Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD и/или 
Electrodistribution Grid West."; 

4. В чл. 9 от Устава изразът „ЧЕЗ Разпределение 
България"АД" се заличава от текста и се замества с 
израза „Електроразпределителни мрежи Запад" 
АД"\ 

5. В чл. 11 от Устава изразът „CEZ Distribution 
Bulgaria AD" се заличава от текста н се замества с 
изразът „Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD, Sofia 
и/или Electrodistribution Grid West"; 

6. В чл. 21 от Устава се нравя т следните изменения: 

а) ал. 2 се измени но следния начин: „Издаването и 
разпореждането с Акции па Дружеството има 
действие от регистрацията гш в Централния 
регистър на ценни книжа 

б) ал, 3 се изменя по следния начин: „Издаването и 
разпореждането с Акции на Дружеството се 
установява с документ акт за регистрация, издаден 
от Централния депозитор."; 

7. В чл. 27 ал. 3 от Устава се заличават думите 
„членове на Управителния съвет и/или на 
Надзорния съвет и/или"; 

8. В чл. 39 от Устава се създава нова ал. 2, със 
следното съдържание: „Правото на глас се 
упражнява от лицата, вписани като такива с право 
на глас в централния регистър на ценни книжа 14 
дни преди датата на общото събрание."; 

9. В чл. 46 от Устава се правят следните изменения: 

а) създава се нова т. 6 в чл. 46, ал. 2 от Устава, 
както следва: „изискуемата информация съгласно 

shall be created, as follows: "„Central securities 
register" shall mean the register kept by Central 
Depository AD by organizing and managing a 
registration system for dematerialized financial 
instruments. 

3. Article 4 of the By-Laws shall be amended as follows: 
"The name of the Company shall be 
"Електроразпределителни мрежн Запад" АД. In 
Latin it shall be written as follows: Electrorazpredeliteini 
mreji Zapad AD and/or Electrodistribution Grid West 
AD."-, 

4. In Articic 9 of the By-Laws the wording „ЧЕЗ 
Разпределение България"АД" shall be deleted from 
the text and replaced by the wording 
„Електроразпределителни мрежи Запад"АД"\ 

5. In Article 11 of llie By-Laws the wording "CEZ 
Distribution Bulgaria AD" shall be deleted from the text 
and replaced by the wording "Electrorazpredeliteini 
mreji Zapad AD and/or Electrodistribution Grid West 
AD"-, 

6. In Article 21 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) Para. 2 shall be amended as follows: "The 
issuance and disposal of Shares of the Company shall 
take effect after registration with the Central securities 
register. 

b) Para, 3 shall be amended as follows: "The 
issuance and disposal of Shares of the Company shall be 
verified by a registration act issued by the Central 
Depository. 

7. In Article 27, Par. 3 of the By-Laws the wording 
"members of the Management Board and/or members of 
the Supervisory Board and/or" shall be deleted from the 
text; 

8. In Article 39 of the By-Laws a new Par. 2 shall be 
created with the following content: "The right to vote 
shall be exercised by the persons registered as persons 
with voting rights in the central securities register 14 days 
before the date of the general meeting. 

9. In Article 46 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) a new item 6 in Art. 46, Par. 2 of the By-Laws 
shall be created, as follows: "the required information in 
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разпоредбите на ЗППЦК. 

б) ал. 4 се измени по следния начин: „Писмените 
материали, свързани с дневния ред на Общото 
събрание, се предоставят на Акционерите в 
седалището па Дружеството, на обществеността, 
на Комисията за финансов надзор, на „Българската 
фондова борса" АД и на Централния депозитор и се 
публикуват на интернет страницата па 
Дружеството за целия период от датата на 
изпращане на поканата до датата на събранието."; 

accordance with the provisions of the Public Offering of 
Securities Act."; 

b) Para. 4 shall be amended as follows: "The 
written materials related to the agenda of the General 
Meeting shall be made available to the Shareholders at 
the Company's headquarters, to the public, to the 
Financial Supervision Commission, to the Bulgarian 
Stock Exchange AD and to the Central Depository and 
shall be published on the company's website for the 
whole period since the sending of the invitation until the 
date of the session." 

10. В чл. 47, рл. 3, изречение първо от Устава след 
думите „присъстващите и представлявани 
Акционери" се слага наклонена черта и се добавят 
думите „чица с право на глас"; 

11. В чл. 48, ал. 1, т. 11 изразът ,,Държавната 
комисия за енергийно регулиране" се заличава и се 
заменя с израза „Комисията за енергийно и водно 
регулиране"; 

12. В чл. 50 от Устава се правят следните 
изменения: 

10. In Article 47, Par. 3, first sentence of the By-Laws 
after the wording "regardless of the level of 
Shareholders" are added a slash, and the words "Vote-
liolders"; 

11. In Article 48, Par. 1, item 11 of the By-Laws the 
wording "State Commission for Energy Regulation" 
shall be deleted from the text and replaced by the 
wording "Energy and Water Regulation Commission"; 

12. In Article 50 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

а) в ал. 1 думите „сделки могат да бъдат сключвани 
само с решение на Общото събрание" сс заличават 
и се заместват с думите: „решения на Общото 
събрание се вземат само с"; 

б) в ал. 1, чл. 50 от Устава се създава нова т. 9: 
„решение за отписване на Дружеството от 
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор при наличие на 
условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК"; 

в) в ал. 2, т. 1, буква „а" се изменя по следния 
начин: „една трета от по-ниската стойност на 
активите съгласно последните два изготвени 
счетоводни баланса на дружеството, поне един от 
които е одитиран и които са разкрити публично но 
реда на чл. 100т от ЗППЦК, или"; 

a) In Par. 1 the wording "transactions may be 
undertaken only upon a resolution of the General 
Meeting" shall be deleted from the text and replaced by 
the wording: "decisions may be undertaken only upon a 
resolution of the General Meeting"; 

b) A new item 9 in Art. 50, Par. 1 of the By-Laws 
shall be created, as follows: "decision for deregistration 
of the Company from the register under Art. 30, Par. 1, 
item 3 of the Law on the Financial Supervision 
Commission in the presence of the conditions according 
to the provisions of the POSA."; 

c) In Par. 2, item 1, letter "a" shall be amended as 
follows: "one third of the lower value of the assets 
according to the last two prepared balance sheets of the 
company, at least one of which has been audited and 
which have been disclosed to the public in accordance 
with the procedure of Article 100m from LPOS,"; 

r) в ал. 2, т. 1, буква „б" се изменя но следния 
начин: „2 % от по-ниската стойност на активите 
съгласно последните два изготвени счетоводни 
баланса на дружеството, поне един от които е 
одитиран, и които са разкрити публично по реда на 
чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват 
заинтересовани лица"; 

d) In Par. 2, item 1, letter "b" shall be amended as 
follows: "2 percent of the lower value of the assets 
according to the last two prepared balance sheets of the 
company, at least one of which has been audited and 
which have been disclosed to the public in accordance 
with the procedure of Article lOOr, where interested 
parties are involved in the transactions;"; 
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L3. Чл. 52, ал. 1, т. 3 от Устава се измени по следиии 
начин: „броя на лицата, упражнили правото си па 
глас в общото събрание и на броя на 
притежаваните акции"; 

14. В чл. 53, изречение второ от Устава изразът 
„присъстващите Акционери или техните 
представители1'' се заличава и сс замества с израза 
„лицата с право на глас и представителите на 
лица с право на глас, присъстващи на Общото 
събрание 

15. В чл. 55 от Устава изразът „Общото събрание на 
акционерите на Дружеството" се заличава и 
замени с израза „Общото събрание на 
Дружеството"; 

16. В чл. 61 от Устава след израза „изпратени по 
факс" се добави изразът „или по имейл"', 

17. Чл. 63, ал. 1, т. 9 се изменя и придобива следното 
съдържание: „одобрява оперативните планове, 
бюджета и промените в счетоводната политика 
на Дружеството 

18. В чл. 66 от Устава се правят следните 
изменения: 

а) в ал. 1 след израза „За всяко заседание на 
Надзорния съвет се води протокол" се доба низ 
думите „на хартиен или електронен носител". 
Добавя се ново изречение последно, както следва: 
„Когато Протоколите са подписани, като 
електронен документ, оригиналите се съхраняват в 
електронен регистър. 

б) в ал. 2, изречение първо от Устава изразът 
„влизат в сила след вписването" се заличава и 
замени с израза „имат действие от вписването 

19. В чл. 68, ал. 1, изречение трето от Устава 
изразът „докато бъде освободен от Общото 
събрание па акционерите на Дружеството" се 
заличава н замества е израза „докато бъде 
освободен от длъжност с решение на Надзорния 
сь вет и а Дружеството 

20. Чл. 73, ал. 1, т. 11 от Устава се изменя и 
придобива следното съдържание: „приемане на 
правила за гласуване чрез пълномощник, образците, 
които се използват за гласуване чрез пълномощник, 

13. Article 52, Par. 1, item 3 of the By-Laws shall be 
amended as follows: "the number of the persons who 
have exercised their right to vote at the General Meeting 
and the number of shares held"; 

14. In Article 53, second sentence of the By-Laws the 
wording "list of the Shareholders or their 
representatives" shall be deleted from the text and 
replaced by the wording: "list of the persons with voting 
rights and the representatives of the persons with voting 
rights present at the General Meeting"; 

15. In Article 55 of the By-Laws the wording "the 
General Meeting of the Shareholders of the Company" 
shall be deleted from the text and replaced by the 
wording: "the General Meeting of the Company"; 

16. In Article 61 of the By-Laws after the word 
"Facsimile" shall be added the words: "or emailed'; 

17. Article 63, Par. 1, item 9 of the By-Laws shall be 
amended and shall have the following content: "approve 
the operating plans, the budget and the changes in 
accounting policies of the Company"; 

18. In Article 66 of the By-Laws the following 
amendments shall be done: 

a) In Par. 1 after the wording "for each meeting of 
the Supervisory Board" shall be added the wording "on 
paper or in electronic form". A new last sentence shall 
be added as follows: "When the minutes are signed as an 
electronic document, the originals are stored in an 
electronic register."; 

b) In Par, 2, first sentence of the By-Laws the 
wording "shall take force following such entry" shall be 
deleted and replaced by the wording "shall take effect 
following such entry"; 

19. In Article 68, Par. 1, third sentence of the By-Laws 
the wording "until dismissed by the General meeting of 
the Shareholders of the Company" shall be deleted and 
replaced by the wording "until dismissed from office by 
the Supervisory Board of the Company 

20. Article 73, Par. 1, item 11 of the By-Laws shall be 
amended and shall have the following content: 
"adoption of rules of voting by proxy, the forms to he 
used in voting by proxy, and the ways to inform the 



и начините, чрез които дружеството ще бъде 
уведомявано за извършени упълномощавания но 
електронен път"; 

21. В чл. 74, изречение второ от Устава слсд думите 
„но искане на член на Управителния съвет" се слага 
запетая и се добавят думите „от Заместник-
председателя, при отсъствие на Председателя или 
от секретаря па Управителния съвет, ако бъде 
упълномощен писмено за това от Председателя 

22. В чл, 76 от Устава след израза „За всяко 
заседание на Управителния съвет се води 
протокол" се добавят думите „на хартиен или 
електронен носител". Добавя се ново изречение 
последно, както следва: „Когато Протоколите са 
подписани, като електронен документ, 
оригиналите се съхраняват в електронен 
регистър"; 

23. В чл. 77 от Устава след израза „изпратени по 
фикс" се добавя изразът „или по имейл"; 

24. В чл. 79, ал, 1 от Устава се създава нова т, 3, 
както следва: „е било управител, член на 
управителен или контролен орган на дружество, за 
което е било установено с влязло в сила 
наказателно постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхраняване на 
определените му нива от запаси по Закона за 
запасите от нефт и нефтопродукти". 

Решението е взето с мнозинство от 100% (с думи: 
сто процента) от гласовете, представени на Общото 
Събрание. За вземането на това решение, съгласно 
закона и устава на Дружеството е необходимо 
обикновено мнозинство, което е налице, съответно е 
налице валидно взето решение. 

По точка 4 от дневния ред: 

Председателят на ОС даде думата на лицата с право на 
глас и представителите на лица с право на глас за 
други изказвания, предложения и въпроси. Такива не 
последваха. 

Председателят па ОС обяви изчерпването на дневния 
ред и закри Общото Събрание в 10:30 ч. 

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни 
екземпляра на български и на английски език и е 
подписан от Председателя, секретаря на Общото 
Събрание и преброителя на гласовете. Текстът 

company on electronically executed proxy 
authorisations"; 

21. In Article 74, second sentence of the By-Laws after 
the wording "at the request of a member of the 
Management ВоапГ a comma is placed is added the 
wording "by the vice-chairperson, in the absence of the 
chairperson or by the secretary of the Management 
Board, if authorized in writing by the chairperson 

22, In Article 76 of the By-Laws after the wording "for 
each meeting of the Management ВоапГ shall be added 
the wording "on paper or in electronic form". A new last 
sentence shall be added as follows: "When the minutes 
are signed as an electronic document, the originals are 
stored in an electronic register"; 

23. In Article 77 of the By-Laws after the word 
"Facsimile" shall be added the words "or emailed 

24, In Article 79, Par, 1 of the By-laws a new item 3 
shall be created as follows "any person, who has been a 
managing director, a member of a managing or 
controlling body of a company, with regard to which non-
performance of obligations to establish and maintain the 
stock levels, prescribed thereto under the Crude Oil and 
Petroleum Products Stocks Act, has been established by 
an effective pen at order." 

The resolution is taken by the majority of 100% (in 
words: one hundred percent) of the votes represented 
at the General Meeting. The law and the By-Laws of 
the Company require simple majority for the taking of 
this resolution. Such majority is in place, therefore, the 
resolution is validly taken. 

On item 4 of the agenda: 

The Chairman of the GM gave the floor to the vote-holders 
and the representatives of vote-holders for further 
statements, proposals, and questions. None of those 
followed. 

The Chairman of the GM announced the exhausting of the 
agenda and closed the General Meeting at 10:30 a.m. 

These Minutes are executed in 2 (two) identical 
counterparts in Bulgarian and in English and are signed by 
the Chairman of the GM, the Secretary of the General 
Meeting and the Vote - Teller. The wording of these 
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отразява вярно направените обсъждания и взетите 
решения. При противоречие между версиитс на текста 
на български и на английски език предимство има тази 
на български език. 

Следните документи, свързани със свикването и 
провеждането на Общото Събрание, са приложени към 
настоящия протокол к представляват неразделна част 
от него: 

Minutes records truly the discussions held and the 
resolutions taken. In the event of discrepancy between the 
versions of the text in Bulgarian and in English, the version 
in Bulgarian shall prevail. 

The following documents related to the convening and the 
holding of the General Meeting are appended hereto and 
constitute an integral part of these Minutes: 

Приложение 1 
Списък на лицата с право на глас и представителите на 
лица с прано на глас, присъстващи на Общото 
Събрание (заедно с извлечения от съответния регистър 
на юридическите лица и пълномощни) 

Приложение 2 
Устав на „Електроразпределителни мрежи Запад"1 

със съответните изменения и допълнения 
АД 

)п 

Appendix 1 
List of the vote-holders and the representatives of vote-
holders attending the General Meeting (together with 
excerpts from the respective registry of legal entities and 
Powers of Attorney) 

Appendix 2 
By-Laws of Electrorazpredelitelni mreji Zapad 
AD/Electrodistribution Grid West AD with the respective 
amendments and supplements 

• 

Председател на Общото Събрание: / Chairman of the General Meeting: 

Петко Илиев / Pctko Iliev 

Секретар на Общото Събрание: / Secretary of the General Meeting: 

Росен Личев / Ross'un Lachev 

Преброител на гласовете: / Vote - Teller: 

1,1 h Г i KJ 
Георги Славпев /. Georgi Slavthev 
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УСТАВ НА 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ 
ЗАПАД"АД 

(изменено с решение на общото събрание на 
дружеството от 18 април 2022 г.) 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



Член 1 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определения 

В настоящия Устав, освен ако от контекста не следва друго, думите и изразите, посочени по-
долу, имат следното значение: 

1 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)\ 

2 (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
"Одитори" означава лице/фирма, надлежно лицензирано/лицензирана да одитира 
финансови отчети в Република България, избрано/избрана съгласно настоящия Устав; 

3 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.)\ 

4 (изменена с решения на общото събрание на акционерите от 13 юни 2005 г., б 
декември 2007 г. и 18 април 2022г.) "Устав" означава този устав на 
"Електроразпределителни мрежи Запад" АД; 

5 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
"Капитал" означава парична величина, представляваща общата номинална стойност на 
записаните Акции, вписана в Търговския регистър; 

6 (изменена с решения на общото събрание на акционерите от 13 юни 2005 г., 6 
декември 2007 г. и 18 април 2022г.) "Дружество" означава "Електроразпределителни 
мрежи Запад" АД; 

7 "Лого на Дружеството" означава търговска марка на Дружеството, използвана в 
документацията и кореспонденцията му, одобрена от Общото събрание; 

8 "Дивидент" означава доход, получаван от Акциите, който се разпределя между 
Акционерите пропорционално на броя на притежаваните Акции; 

9 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)\ 

10 (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г./'Общо 
събрание" означава общото събрание на Дружеството; 

11 "Търговски закон" означава Търговският закон на Република България, обнародван в 
"Държавен вестник", бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последвали изменения и 
допълнения; 

12 "Акционер" означава лице, което притежава Акция или Акции от Капитала на 
Дружеството; 

13 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 
"Акции" означава безналични акции от капитала на Дружеството по смисъла на чл. 178, 
ал, 2 от Търговския закон, удостоверяващи правата и задълженията на своите 
собственици в качеството им на Акционери; 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



14 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.)\ 

15 (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 
"ЗППЦК" означава Законът за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в 
„Държавен вестник", бр. 114 от 30.11.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., с всички последвали 
изменения и допълнения; и 

16 (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; 
изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г) 
„Централен делозитар" означава „Централен депозитар" АД, при който са регистрирани 
ценните книжа на Дружеството;. 

17 (нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
„Централен регистър на ценни книжа" означава воденият от „Централен депозитар" АД 
регистър чрез организиране и управление на регистрационна система за безналични 
финансови инструменти. 

Дружествена форма 

Член 2 

Дружеството е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на 
Република България. 

Статут 

Член 3 

(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството е 
учредено със Заповед № ДВ-133-А от 24.04.2000 г. на Председателя на Държавната агенция за 
енергетика и енергийни ресурси. 

Дружеството е законен правоприемник на "Национална електрическа компания" ЕАД, като така 
е станало собственик на част от активите и пасивите, предишна собственост на "Национална 
електрическа компания" ЕАД. 

(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Дружеството е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. 

Фирма и лого на Дружеството 

Член 4 

(изменен с решения на общото събрание на акционерите от 13 юни 2005 г. 6 декември 
2007г. и 18 април 2022г.) Фирмата на Дружеството е "Електроразпределителни мрежи Запад" 
АД. Фирмата се изписва на латиница като: Electrorazpredeliteini mreji Zapad AD и/или 
Electrodistribution Grid West AD. 

Член 5 

Дружеството има Лого, което следва да бъде одобрено от Общото събрание. 

Член 6 

Фирмата и Логото, както и седалището и адреса на управление на Дружеството, се изписват 
върху всички документи, издавани от Дружеството. 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



Седалище и адрес на управление 

Член 34 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 24 юни 2015 г.) Седалището на 
Дружеството е гр. София, а неговият адрес на управление е: Република България, гр. София, 
район „Младост", бул. „Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център. 

Предмет на дейност 

Член 8 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 4 декември 2006 г.) Дружеството 
има следния предмет на дейност: 

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от 
електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която 
служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането й до 
потребителите, присъединени към Електроразпределителната мрежа на Дружеството ("ЕРМ") 
на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна 
лицензия за извършване на разпределителна дейност на определената територия. 

На територията, обхваната от ЕРМ, Дружеството осигурява: 

• разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към 
ЕРМ; 

• управление на ЕРМ; 

• поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите 
изисквания; 

• развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и 
прогнозите за изменение на електропотреблението в региона; 

• поддържане и развитие на спомагателни мрежи; 

• непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия; 

• Други услуги за потребителите, свързани с разпределението на електрическата енергия. 

Печат на Дружеството 

Член 9 

(изменен с решения на общото събрание на акционерите от 13 юни 2005 г.,6 декември 
2007 г. и 18 април 2022г.) Дружеството има печат с надпис «Електроразпределителни мрежи 
Запад» АД, София и изображение на логото на Дружеството. 

Член 10 

Печатът на всеки клон на Дружеството съдържа фирмата, седалището и адреса на съответния 
клон. 



Член 97 

(изменен с решения на общото събрание на акционерите от 13 юни 2005 г.,6 декември 
2007 г. и 18 април 2022г.) В международната си кореспонденция Дружеството използва печат с 
надпис: Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD, Sofia и/или Electrodistribution Grid West AD, Sofia. 

Член 12 

Регистрираният Капитал на Дружеството е 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин 
двадесет и осем хиляди) лв. 

Член 13 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 12 юни 2014 г.) Капиталът на 
Дружеството е разпределен на 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин двадесет и осем 
хиляди) поименни Акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка 

Член 14 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Акциите на 
Дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас и свободно прехвърляеми. 

Член 15 

Акциите на Дружеството са от един клас и дават равни права на притежателите си. 

Член 16 

Акцията дава право на един глас а Общото събрание на акционерите, право на Дивидент и на 
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 

Член 17 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Акциите на 
Дружеството са неделими. Когато една Акция принадлежи на две или повече лица, те 
определят писмено кое от тях ще представлява Акцията в Общото събрание. 

Член 18 

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 

Член 19 

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) 

Член 20 

Емисионната стойност на Акцията не може да бъде по-малка от номиналната й стойност. 

(заглавие, изменено с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 

Капитал 

Акции 

Безналични акции. Разпореждане с акции. 

Член 21 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон: 



(1) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 
Дружеството издава само безналични акции по чл. 178, ал. 2 от Търговския закон във 
връзка с чл, 111, ал. 3 от ЗППЦК, 

(2) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; 
изменена с решения на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г, и 18 април 
2022г.) Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството има действие от 
регистрацията има Централния регистър на ценни книжа. 

(3) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 з. 
изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г) 
Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството се установява с документ акт за 
регистрация, издаден от Централния депозитар. 

Член 22 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; отменен с 
решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) 

Прехвърляне на Акции 

Член 23 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Акциите се 
прехвърлят по реда, предвиден в действащото законодателство, а прехвърлянето има 
действие по отношение на Дружеството след вписването му в регистъра на Централния 
депозитар. 

Член 24 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) В случай на 
прехвърляне на трето лице на Акции на Дружеството, които не са напълно изплатени към 
датата на прехвърляне, прехвърлителят на Акциите остава солидарно отговорен с 
приобретателя за тези задължения. Отговорността на прехвърлителя за тези задължения се 
погасява с изтичане на 2 години след като прехвърлянето на Акциите е породило действие по 
отношение на Дружеството. 

Книга на Акционерите 

Член 25 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Книгата на 
акционерите, съдържаща информация относно Акционерите съгласно законовите изисквания, 
се води от Централния депозитар. 

Член 26 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2012 г.; отменен с 
решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.;) 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



Увеличаване на Капитала 

Член 97 

( 1 ) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез: 

1 издаване на нови Акции; 

2 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
превръщане на облигации на Дружеството, които са издадени като конвертируеми, в 

(2) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) При 
увеличаване на Капитала чрез издаване на нови Акции, Дружеството издава съответно и 
права по смисъла на § 1, т.З от ЗППЦК. Правата по предходното изречение 
представляват ценни книжа, даващи право на притежателя да запише определен брой 
акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството. Срещу 
всяка съществуваща Акция се издава съответно едно право. 

(3) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г 
изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г..) 
Изискването по ал. 2 не се прилага, когато право да участват в увеличаването на 
капитала имат само служители на Дружеството. Увеличаване на капитала съгласно 
предходното изречение се осъществява в съответствие с изискванията на ЗППЦК. 

(4) (предишна ал. 3, нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 
април 2012 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 
195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в следните случаи: 

1, когато увеличаването на Капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна 
програма за привеждане на капиталовата адекватност на Дружеството в 
съответствие с изискванията на закона или му е наложена принудителна мярка, 
изискваща увеличаване на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон; 

2. когато увеличаването на Капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е 
необходимо за осъществяване на вливане, тьргово предлагане за замяна на Акции 
или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми 
облигации. 

(1) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Решението на Общото събрание следва да има съдържанието, посочено в Търговския 
закон и в ЗППЦК, като определя инвестиционен посредник, който да обслужва 
увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции, 
включително: 

1 размера на увеличението; 

2 вида на Акциите, с които се увеличава Капитала; 

3 крайния срок за записване и внасяне стойността на новите Акции; 

4 минималната продажна цена на новите Акции, в случай че бъдат предложени за 
записване на цена, по-висока от номиналната им стойност; 

Акции. 

Член 28 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон: 



5 в случай че увеличението се извършва с неларични вноски - предметът на тези 
вноски, лицата, които ще направят тези вноски и номиналната стойност на акциите, 
записани срещу такива вноски; 

6 дали увеличението ще се извърши само със стойността на записаните акции, в 
случай че останат незаписани новоиздадени акции; 

7 инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на Капитала. 

(2) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) При 
увеличаване на капитала емисионната стойност на новите Акции трябва да бъде 
изплатена напълно, освен при увеличаване на Капитала съгласно чл. 197 от Търговския 
закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ 
от Търговския закон не се прилага. 

Член 29 

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 

Член 30 

(отменен решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 

Увеличаване на Капитала със собствени средства на Дружеството 

Член 31 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и с решение 
на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Капиталът на Дружеството може да 
се увеличи чрез превръщане на част или цялата печалба на Дружеството в Капитал. Решението 
на Общото събрание за увеличаване на Капитала по този начин се приема с мнозинство 3/4 
(три четвърти) от Акциите, представени на Общото събрание, при условие, че Общото 
събрание, което разглежда този въпрос, бъде проведено не по-късно от 3 (три) месеца след 
приемането на годишните финансови отчети за изминалата година. Новите Акции се 
разпределят между Акционерите пропорционално на участието им в Капитала преди 
увеличението. При увеличение на Капитала съгласно настоящия член правото на Акционерите 
да получат нови Акции не може да бъде отменено с решение на Общото събрание. 

Намаляване на Капитала 

Член 32 

Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез: 

1 намаляване номиналната стойност на Акциите; или 

2 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
обезсилване на Акции след придобиването им от Дружеството. 

Член 33 

Намаляването на Капитала се извършва по решение на Общото събрание, посочващо целта на 
намаляването и начина, по който то ще се извърши. 



Обезсилване и обратно изкупуване на Акции 

Член 34 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството 
може да обезсилва Акции или да прави обратно изкупуване на Акции само при условията и по 
реда за ЗППЦК и Търговския закон. Дружеството може да придобива през една календарна 
година повече от 3 на сто от собствените си Акции с право на глас в случаите на намаляване на 
Капитала чрез обезсилване на Акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на 
търгово предлагане по чл. 1496 от ЗППЦК. 

Акционери; Права и задължения на Акционерите 

Член 35 

Акционерите на Дружеството имат следните права: 

1 право на участие в управлението на Дружеството, право на глас в Общото събрание, като 
една Акция се брои за един глас; 

2 право на Дивидент; 

3 право на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, пропорционално на 
притежаваните Акции; 

4 право да придобият нови Акции, издадени при увеличение на Капитала, пропорционално 
на участието им в Капитала преди увеличението, освен ако в този Устав или в закон не е 
предвидено друго; 

5 право на информация за Общи събрания на акционерите, право да получават писмени 
материали, свързани с дневния ред на Общите събрания, и право на достъп в 
седалището на Дружеството до такива материали и до протоколите от заседанията на 
Общите събрания за взетите решения; и 

6 право да упълномощават писмено друго лице, което да ги представлява в Общото 
събрание. 

Член 36 

Акционерите на Дружеството имат задължение да направят вноските срещу записаните от тях 
Акции при условията, предвидени в настоящия Устав. Акционерите не носят лична отговорност 
за задълженията на Дружеството. 

Член 37 

Акционерите могат да финансират дейността на Дружеството посредством предоставянето на 
заеми при условия, договорени с Дружеството за всеки отделен случай. 

Органи на Дружеството 

Член 38 

Органи на Дружеството са: 

1 Общото събрание на акционерите; 

2 Надзорен съвет; 



3 Управителен съвет. 

Общо събрание 

Член 39 

(1) Общото събрание се състои от всички Акционери с право на глас, Акционерите участват в 
Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите - Юридически лица 
участват в Общото събрание чрез своите законни представители или чрез специално 
упълномощено лице по силата на изрично пълномощно. 

(2) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 18 април 2022 г.) 
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния 
регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Членовете на 
Управителния съвет и на Надзорния съвет, действащи в това си качество, могат да участват в 
Общото събрание без право на глас, освен ако представляват акционер/и в Общото събрание 
по пълномощие и акционерът/ите изрично е/са посочил/и начина на гласуване по всяка от 
точките от дневния ред. Докато броят на работниците и служителите в Дружеството е повече от 
50, техен представител може да участва в Общото събрание без право на глас. 

Акционерите, имащи право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружавани от 
юридически съветници или други консултанти. 

Лица, които не са упълномощени съгласно настоящия Устав или съгласно Търговския закон да 
присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват единствено с 
разрешение на Общото събрание. 

(1) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Общото 
събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 
месеца след края на финансовата година. Общото събрание се провежда а седалището 
на Дружеството. 

(2) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран с обикновено 
мнозинство. Мандатът на председателя изтича на следващото заседание. Всяко 
заседание на Общото събрание избира секретар и един или няколко преброители на 
гласовете, които могат, но не е задължително, да бъдат Акционери. 

(3) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Заседанията на Общото събрание могат да се провеждат чрез използване на електронни 
средства посредством една или повече от следните форми или съчетаване на 
присъствено заседание с някоя от тези форми: 

1. предаване в реално време на Общото събрание; 

Член 40 

Член 41 

Член 42 

Свикване на Общото събрание 

Член 43 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на Акционерите да участват в 
обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние; 

3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е 
необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото 
събрание. 

Член 44 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) Заседанията на 
Общото събрание се свикват от Управителния съвет. Заседание може да бъде свикано и от 
Надзорния съвет или по искане на Акционери, които, поотделно или заедно, притежават акции, 
представляващи поне 5% (пет процента) от основния Капитал на Дружеството. Искането се 
отправя до окръжния съд по седалището на Дружеството. Съдът свиква Общото събрание или 
овластява Акционерите, поискали свикването, или техни представители да свикат Общото 
събрание. 

Член 45 

Освен редовното Общо събрание, Управителният съвет свиква Общото събрание в срок до 1 
(един) месец в следните случаи: 

1 когато загубите на Дружеството надхвърлят 1/2 (половината) от Капитала. В такъв случай 
Общото събрание следва да бъде проведено не по-късно от 3 (три) месеца след 
установяването на тези загуби; 

2 при откриване на производство по несъстоятелност по отношение на Дружеството; или 

3 когато икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и са необходими 
действия от страна на Общото събрание. 

Покана 

Член 46 

(1) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г. и с 
решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) Заседанията на 
Общото събрание се свикват с писмена покана, като Дружеството е длъжно да обяви 
поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. ЮОт, ал. 1 
и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване: 

(2) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Поканата съдържа следната информация: 

1 фирмата и седалището на Дружеството; 

2 мястото, датата и часа на Общото събрание; 

3 вида на Общото събрание - редовно или извънредно; 

4 съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат 
Акционерите да присъстват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание; и 

5 дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и предложените конкретни 
решения по тях. 

6 (нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 



(3) (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 

(4) (изменена с решения на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г. и 18 
април 2022г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се 
предоставят на Акционерите в седалището на Дружеството, на обществеността, на 
Комисията за финансов надзор, на „Българската фондова борса" АД и на Централния 
депозитар и се публикуват на интернет страницата на дружеството за целия период от 
датата на изпращане на поканата до датата на събранието. 

(заглавие изменено с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Кворум 

(1) (изменена решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и с 
решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) Общото събрание 
може да взима решения, при условие че е свикано в съответствие с разпоредбите на 
закона и Устава и на заседанието е представена поне Уг (една втора) от Капитала. 
Акционери, които поотделно или заедно притежават акции, представляващи най-малко 5 
% от основния Капитал на Дружеството, имат право да включат в дневния ред 
допълнителни въпроси по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, дори след като поканата вече е била обявена в Търговския регистър. Решения по 
въпроси, невключени в обявения дневен ред, могат да бъдат приети, ако притежателите 
на всички Акции присъстват или са представени на събранието и не възразяват срещу 
приемането на такива решения. 

(2) (woea, приета с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) 
Акциите, притежавани от: 

1 служител на Дружеството; 

2 акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица най-малко 25 % (двадесет и 
пет процента) от гласовете на общото събрание или самият той е свързано лице 
спрямо Дружеството; 

3 лице в продължителни търговски отношения с Дружеството; 

4 член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на дружество 
или друго юридическо лице съгласно точки 2 и 3; и 

5 лице, което има качеството на свързано лице спрямо който и да е друг член на 
управителен или контролен орган на Дружеството, 

се вземат предвид при определянето на кворума при избор на независими членове на 
Надзорния съвет само в случай, че никой друг от акционерите не присъства и не е 
представляван на Общото събрание. 

Член 47 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



(3) (предишна ал. 2; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 
2022 г.) В случай, че не е налице кворум при първото свикване на Общото събрание, се 
насрочва ново заседание, не по-рано от 14 дни и то се счита за законно, независимо от 
броя на присъстващите и представлявани Акционери/лица с право на глас. Датата на 
новото заседание може да бъде посочена и в поканата за отложеното заседание. 

Компетентност на Общото събрание 

Член 48 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.; допълнен с 
решение на Общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) Общото събрание: 

1 изменя и допълва Устава на Дружеството; 

2 взема решения за (а) увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството, (б) 
придобиване на собствени Акции от Дружеството и (в) издаване на конвертируеми 
облигации или други подобни инструменти, засягащи капитала на Дружеството; 

3 преобразува и прекратява Дружеството; 

4 избира и освобождава членовете на Надзорния съвет; 

5 (допълнена с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) 
определя размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и членовете 
на Управителния съвет, правото им да получат част от печалбата на Дружеството и 
правото им да придобият Акции или дългови инструменти на Дружеството; 

6 определя размера на гаранцията, която да бъде предоставена от членовете на 
Надзорния съвет и на Управителния съвет; 

7 освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет; 

8 назначава и освобождава регистрирани Одитори; 

9 одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани Одитори; 

10 взема решения за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд 
„Резервен" и за изплащане на Дивиденти; 

11 (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен при производство по 
несъстоятелност и при назначаване на особен управител от Комисията за енергийно и 
водно регулиране съгласно Закона за енергетиката; 

12 (нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) 
приема собствени правила за дейността си; и 

13 (предходна т. 12) взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност. 

Решения и мнозинства 

Член 49 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Решенията на 
Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство - повече от 1/2 (половината) от Акциите, 
представени на Общото събрание, освен ако в закона не се изисква по-голямо мнозинство. 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



Член 97 

(1) (изменена с решения на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и 18 април 
2022 г.) Следните решения на Общото събрание, се вземат само с мнозинство 2/3 (две трети) 
от Акциите, представени на Общото събрание: 

2 увеличаване на Капитала; 

3 ограничаване или отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон 
да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала, съответна на дела им в 
капитала преди увеличението; 

4 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 
намаляване на Капитала; 

5 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 
ликвидация на Дружеството; 

6 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 

7 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 

8 (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) 

9 (нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
решение за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор при наличие на условията съгласно разпоредбите на 
ЗППЦК. 

(2) (отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; нова, 
приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Следните 
решения на Общото събрание се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от Акциите, 
представени на Общото събрание: 

1 одобрение на сделки на придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за 
ползване или като обезпечение на дълготрайни активи съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК 
на обща стойност над: 

(а) (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени 
счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити 
публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;, или 

(б) (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 2 % 
от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни 
баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по 
реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица; 

2 одобрение на влизането на Дружеството в съвместно предприятие съгласно чл. 1266 до 
чл. 126з от ЗППЦК; 

3 преобразуване на Дружеството. 

1 изменение, отмяна или допълване на Устава на Дружеството; 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон: 



Член 97 

(1) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012) 
Решенията за: 

1 изменение и допълнение на Устава; 

2 прекратяване на Дружеството; 

се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването. Всички други 
решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е изрично отложено. 

(2) (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012) 
Решенията за: 

1 увеличаване и намаляване на Капитала; 

2 преобразуване на Дружеството; 

3 назначаване и освобождаване на членове на Надзорния съвет; и 

4 назначаване на ликвидатори; 

имат действие от вписването им в търговския регистър. 

Протоколи от заседания на Общото събрание 

Член 52 

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол на български език, който се 
съхранява а специална книга. Протоколите от заседанията посочват: 

1 мястото и времето на провеждане на заседанието; 

2 имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете; 

3 (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) броя на 
лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание и на броя на притежаваните 
акции; 

4 имената на присъстващите членове на Управителния съвет или на Надзорния съвет, или 
други лица, които не са Акционери; 

5 направените предложения по същество; 

6 проведените гласувания и резултатите от тях; 

7 направените възражения. 

Член 53 

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Протоколът се 
подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се 
прилагат списък на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, 
присъстващи на Общото събрание, както и документите, свързани със свикването на Общото 
събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят за срок от 5 (пет) години. 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон: 



Надзорен съвет 

Член 34 

Надзорният съвет следи за упражняването на правата на Управителния съвет и 
осъществяването на дейността на Дружеството. 

Член 55 

(.изменен с решения на общото събрание на акционерите от 6 декември 2007 г,; 26 април 
2012 г.;20 юни 2013 г. и 18 април 2022г.) Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 6 (шест) 
членове. Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) 
години, с изключение на членовете на първия Надзорен съвет, които се избират за срок от 3 
(три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. В случай че мандатът на който и 
да било член на Надзорния съвет изтече, той продължава да упражнява своите права 
(включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Надзорния съвет и правото 
да участва във вземането на неприсъствени решения на Надзорния съвет) и да изпълнява 
своите задължения като член на Надзорния съвет докато бъде освободен от Общото събрание 
на Дружеството или бъде заличен в търговския регистър като такъв s резултат на процедура по 
заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право. 

Член 56 

Надзорният съвет избира измежду своите членове председател и заместник-председател. 
Изпълнението на задълженията на Председателя и Заместник-председателя започва в деня на 
тяхното избиране и се прекратява с отстраняването им от Надзорния съвет. 

Покана 

Член 57 

Заседанията на Надзорния съвет се свикват с писмена покана, изпратена до всички членове 
най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на заседанието. Поканата за заседанието 
съдържа следната информация: 

1. фирмата и седалището на Дружеството; 

2. мястото, датата и часа на заседанието на Надзорния съвет; 

3. вида на заседанието - редовно или извънредно; 

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат членовете да 
присъстват и да упражнят правото си на глас; и 

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и предложените решения по тях. 

Заседания на Надзорния съвет 

Член 58 

Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за 
обсъждане състоянието и развитието на Дружеството. Извънредни заседания на Надзорния 
съвет се свикват от Председателя по негова/нейна инициатива или по искане на член на 
Надзорния съвет. В случай, че искането за свикване на извънредно заседание на Надзорния 
съвет не бъде уважено до 30 (тридесет) дни след получаването му от Председателя на 
Надзорния съвет, членът поискал свикване на заседанието, може да го свика сам/сама. 



Член 97 

Заседанията на Надзорния съвет се ръководят от Председателя, а в негово/нейно отсъствие от 
заместник-председателя, и са законни, ако всички членове са надлежно поканени и 
мнозинството от членовете присъстват лично, или са представлявани от друг член на 
Надзорния съвет, упълномощен писмено за това. Член на Надзорния съвет може да 
представлява само един отсъстващ член на Надзорния съвет. 

Надзорният съвет може да взема решения на заседанията си при условие, че те са свикани в 
съответствие със закона и Устава. Решения по въпроси, невключени в обявения дневен ред 
могат да бъдат приети, ако всички членове присъстват или са представени на заседанието и не 
възразяват срещу приемането на такива решения. 

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Надзорният 
съвет може да взема решения неприсъствено {с циркулярни писма), при условие, че всички 
членове на Надзорния съвет са съгласни с решението и подпишат документ относно това 
решение. Когато се съберат, отделните екземпляри от този документ ще се считат за един и 
същи документ, при условие, че бъдат получени подписите на всички членове на Надзорния 
съвет. Подписи върху документи, изпратени по факс или по имейл, имат същото действие като 
оригиналните документи. 

Надзорният съвет може да провежда заседания и да приема валидни решения и чрез 
конферентен разговор по телефона или друго подобно средство за комуникация между 
членовете, при условие че членовете, присъстващи на заседанието, могат да се чуват и 
разговарят един с друг. Участието в заседание на Надзорния съвет проведено по този начин се 
счита за участие в присъствено заседание и за него се прилагат същите изисквания по 
отношение на кворума. Решенията, взети на такова заседание на Надзорния съвет, се 
потвърждават писмено от присъствалите членове веднага, когато това е разумно възможно 
след приключването му, съгласно чл. 61. 

(изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Надзорният 

съвет има следните правомощия: 

1. приема собствени Процедурни правила; 

2. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет; 

3. одобрява решенията на Управителния съвет за овластяване на един или няколко от 
членовете му или на един или няколко прокуристи да представляват Дружеството; 

4. изисква от Управителния съвет да му предоставя информация или отчети по всеки 
въпрос, отнасящ се до Дружеството; 

5. одобрява процедурните правила на Управителния съвет; 

6. одобрява избора и овластяването на Изпълнителния директор/Изпълнителните 
директори (ако има такъв/такива) от Управителния съвет; 

Член 60 

Член 61 

Член 62 

Правомощия на Надзорния съвет 

Член 63 
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7. одобрява предложените от Управителния съвет съществени изменения на 
организационната структура на Дружеството и на структурата на персонала му (за 
избягване на съмнение, всяка промяна, която води до освобождаването на персонал, 
представляващ повече от 5% от общия персонал, както и всяко увеличение на персонала, 
се счита за съществена промяна); 

8. определя основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, които подлежат 
на одобрение от Общото събрание, когато изискват изменение на Устава на Дружеството; 

9. (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
одобрява оперативните планове, бюджета и промените в счетоводната политика на 
Дружеството; 

10. проверява и одобрява годишните финансови отчети, годишния доклад за дейността на 
Дружеството и предложението за разпределението на печалбата, като ги предлага за 
одобрение от Общото събрание; 

11. взема решения по други въпроси, които по силата на закона са от неговата 
компетентност. 

Решения и мнозинства 

Член 64 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; допълнен с 
решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.; изменен с решение на 
общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) Надзорният съвет взема решенията си с 
обикновено мнозинство от присъстващите и надлежно представляваните на заседанието 
членове, освен ако в закон не се изисква по-голямо мнозинство. 

Член 65 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и съгласно 
решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Следните сделки, 
посочени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, могат да бъдат сключвани само след 
предварително разрешение на Надзорния съвет: 

(а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; 

(б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 
половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен 
годишен финансов отчет; и 

(в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към 
свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността 
на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет. 

Протоколи от заседания на Надзорния съвет 

Член 66 

(1) (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) За всяко 
заседание на Надзорния съвет се води протокол на хартиен или електронен носител, който се 
подписва от секретаря (който се определя от Надзорния съвет) на заседанието и от всички 
присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите, представени на заседанието и 
писмените пълномощни на отсъстващите членове. Протоколите от заседанията на Надзорния 
съвет се съхраняват в книги, поддържани единствено за тази цел, които се пазят най-малко 5 
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(пет) години, Когато Протоколите са подписани, като електронен документ, оригиналите се 
съхраняват в електронен регистър. 

(2) (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
Решенията на Надзорния съвет за назначаване и освобождаване членове на Управителния 
съеет се вписват в Търговския регистър и имат действие от вписването. Всички други решения 
влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е изрично отложено. 

Управителен съвет 

Член 67 

Дружеството се управлява от постоянно действащ орган - Управителен съвет. 

Член 68 

(изменена с решения на общото събрание на акционерите от 6 декември 2007 г.; 26 април 
2012 г.; 20 юни 2013 г. и 18.04.2022 г.) Управителният съвет се състои от 3 (трима) до 5 
(петима) членове. Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет за срок 
от 5 (пет) години, с изключение на членовете на първия Управителен съвет, които се избират за 
срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. В случай че мандатът на 
който и да било член на Управителния съвет изтече, той продължава да упражнява своите 
права {включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Управителния съвет и 
правото да участва във вземането на неприсъствени решения на Управителния съвет) и да 
изпълнява своите задължения като член на Управителния съвет докато бъде освободен от 
длъжност с решение на Надзорния съвет на Дружеството или бъде заличен в Търговския 
регистър като такъв в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на 
приложимото право. 

(.изменена с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) Управителният 
съвет избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори да управляват 
ежедневната дейност на Дружеството и да представляват Дружеството пред трети лица. 
Изпълнителният директор/Изпълнителните директори се избират с обикновено мнозинство, 
като овластяването им може да бъде оттеглено по всяко време с обикновено мнозинство. 
Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския 
регистър. 

Член 69 

Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове. 

Член 70 

Управителният съвет избира секретар, който може да не бъде член на Управителния съвет. 

Правомощия на Управителния съвет 

Член 71 

Управителният съвет взема решения в рамките на неговата компетентност в съответствие с 
решенията на Общото събрание, настоящия Устав и действащото законодателство. 
Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три 
месеца и пред Общото събрание. 
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Член 97 

Управителният съвет не може да взема решения по въпроси, изискващи предварителното 
съгласие на Надзорния съвет или на Общото събрание, освен ако това съгласие не е получено. 

(1) (изменен съгласно решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) 
Управителният съвет може, с обикновено мнозинство от присъстващите членове, да 
взема решения за: 

1. определя основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, подлежащи на 
одобрение от Надзорния съвет; 

2. откриване и закриване на клонове с одобрение от Надзорния съвет; 

3. избиране на председател и заместник-председател; 

4. делегиране правомощия на двама или няколко от членовете си да представляват и 
обвързват Дружеството с одобрение от Надзорния съвет; 

5. определяне организационната структура на Дружеството и тази на персонала с 
одобрение от Надзорния съвет в случаите по чл. 63, т. 7; 

6. приемане на правила за организацията и дейността на определени структурни единици 
на Дружеството с одобрение от Надзорния съвет; 

7. назначаване на висшето ръководство на Дружеството като например главния 
счетоводител на Дружеството; 

8. назначаване на прокуристи или търговски представители; 

9. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на 
такова сътрудничество; 

10. сделките по чл, 236, ал. 2 от Търговския закон, с предварително разрешение на 
Надзорния съвет; 

11. (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) 
приемане на правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за 
гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано 
за извършени упълномощавания по електронен път , и 

12. по всички други въпроси, по отношение на които Общото събрание няма изключителна 
компетентност или по отношение на които не се изисква предварително писмено 
съгласие на Общото събрание или на Надзорния съвет, както е предвидено в този Устав. 

(2) (нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 з.; 
отменена с решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) 

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Управителният 
съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно за обсъждане състоянието и 
развитието на Дружеството. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя 

Член 73 

Заседания на Управителния съвет 

Член 74 
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по негова/нейна инициатива или по искане на член на Управителния съвет, от Заместник-
председателя, при отсъствие на Председателя или от секретаря на Управителния съвет, ако 
бъде упълномощен писмено за това от Председателя. В случай, че искането за свикване на 
заседание на Управителния съвет не бъде уважено до 10 (десет) дни след получаването му от 
Председателя на Управителния съвет, членът поискал свикване на заседанието, може да го 
свика сам/сама. 

Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово/нейно отсъствие 
от заместник-председателя, и са законни ако всички членове са надлежно поканени и повече от 
1/2 (половината) от членовете присъстват лично, или са представлявани от друг член на 
Управителния съвет, упълномощен писмено за това. Член на Управителния съвет може да 
представлява само един отсъстващ член на Управителния съвет. 

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) За всяко 
заседание на Управителния съвет се води протокол на хартиен или електронен носител, който 
се подписва от секретаря на заседанието и от всички присъстващи членове. Към протокола се 
прилагат документите, представени на заседанието и писмените пълномощни на отсъстващите 
членове. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се съхраняват в книги, 
поддържани единствено за тази цел, които се пазят най-малко 5 (пет) години. Когато 
Протоколите са подписани, като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен 
регистър. 

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Управителният 
съвет може да взема решения неприсъствено (с циркулярни писма), при условие, че всички 
членове на Управителния съвет са съгласни с решението и го подпишат. Когато се съберат, 
отделните екземпляри от подписаното решение ще се считат за един и същи документ, при 
условие, че бъдат получени подписите на всички членове на Управителния съвет. Подписи 
върху документи, изпратени по факс или по имейл, имат същото действие като оригиналните 
документи. 

Управителният съвет може да провежда заседания и да приема валидни решения и чрез 
конферентен разговор по телефона или друго подобно средство за комуникация между 
членовете, при условие че членовете, присъстващи на заседанието, могат да се чуват и 
разговарят един с друг. Участието в заседание на Управителния съвет, проведено по този 
начин, се счита за участие в присъствено заседание и подлежи на същите изисквания за 
кворум. Решенията, взети на така проведено заседание на Управителният съвет, се 
потвърждават писмено от присъствалите членове веднага, когато това е разумно възможно 
след приключването му. 

Член 75 

Протоколи от заседания на Управителния съвет 

Член 76 

Член 77 

Член 78 
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Общи правила за членовете на Управителния и Надзорния съвет 

Член 79 

Членовете на Управителния и Надзорния съвет са дееспособни физически или юридически 
лица. Не може да бъде член на съвет лице, което: 

1 е било член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник 
в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако след прекратяването са останали 
неудовлетворени кредитори; 

2 е съпруг или роднина по права, съребрена линия или по сватовство на друг член на 
Надзорния или Управителния съвет. 

3 (нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 з.) е 
било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било 
установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по 
създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от 
нефт и нефтопродукти. 

4 

Член 80 

Членовете на Управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват 
търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 
както и да бъдат законни представители или членове на управителни органи на други 
дружества, несвързани с Дружеството, извършващи дейност, конкурентна на дейността на 
Дружеството, освен със съгласието на Надзорния съвет. 

Член 81 

Преди да бъдат избрани, лицата, предложени за членове на Управителния или Надзорния 
съвет, са длъжни да уведомят писмено Надзорния съвет, съответно Общото събрание, ако 
участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници; ако 
притежават повече от 25% от капитала на други търговски дружества или ако участват в 
управлението на други търговски дружества като управители, представители или членове на 
съвети. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на 
Управителния или Надзорния съвет, то е длъжно незабавно да уведоми Надзорния съвет, 
съответно Общото събрание. 

Права и задължения на членовете на Управителния и Надзорния съвет 

Член 82 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.; изменен с 
решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) Членовете на 
Управителния и Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от 
вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление 
на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори. 

Член 83 

Членовете на Управителния и Надзорния съвет са длъжни да не разгласяват информация, 
свързана с Дружеството, която им е станала известна в това им качество, ако това би могло да 
повлияе върху дейността или развитието на Дружеството. Това задължение продължава да 
съществува включително и след като лицата престанат да бъдат членове на Управителния или 
Надзорния съвет. Задължението за неразгласяване не се отнася за информация, която по 
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силата на закон е достъпна за трети лица и/или вече е разгласена от Дружеството на трети 
лица без те да са поели задължение за поверителност. 

възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет 

Член 84 

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) 

Отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет 

Член 85 

Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, 
определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три)-месечното им брутно 
възнаграждение. След освобождаването на съответния член от длъжност и от отговорност за 
дейността му гаранцията се връща заедно с натрупаната лихва. Членовете на Управителния и 
Надзорния съвет са солидарно отговорни за причинените на Дружеството вреди. Всеки от 
членовете на Управителния и Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност от 
Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

Фондове 

Член 86 

Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Фонд "Резервен" се образува от: 

1 най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагане с данък, преди изплащането на 
Дивиденти, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от 
Капитала; 

2 средствата, получени над номиналната стойност на Акциите при издаването им; 

3 други източници, предвидени в решение на Общото събрание. 

Член 87 

Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват единствено за покриване на загуби от 
дейността на Дружеството през текущата или предходни години. В случай, че средствата във 
Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от Капитала на Дружеството, по-големият 
размер може да бъде използван за увеличаване на Капитала. 

Член 88 

В случай, че средствата във фонд "Резервен" спаднат под 1/10 (една десета) от Капитала, 
Дружеството е длъжно до една година да възстанови минималния размер, изискван за фонд 
"Резервен". 

Член 89 

Дружеството може да образува други фондове по решение на Управителния съвет. Решението 
трябва да посочи източниците за набиране на тези средства и начина, по който ще бъдат 
разходвани. 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



Клонове 

Член 34 

Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина по начина, предвиден в този 
Устав. Клоновете не са юридически лица. В града, където се намира седалището на 
Дружеството, може да бъде създадено предприятие, което да работи по същия начин, както 
клоновете. Всеки клон се ръководи от управител, който представлява Дружеството и управлява 
дейността на клона от името и за сметка на Дружеството. 

Член 91 

Трудовите договори/договорите за възлагане на управлението с управителите на клонове се 
подписват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор по решение на Управителния 
съвет. 

Член 92 

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството в съответствие с дадените им 
инструкции, закона, Устава и решенията на управителните органи на Дружеството. 

Годишно приключване 

Член 93 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 7 април 2016 г.) До края на м. 
февруари всяка година Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет към 31 декември 
на предходната календарна година. Финансовите отчети се изготвят съгласно Закона за 
счетоводството и се придружават от доклад за дейността на Дружеството, в който се описват 
дейността и финансовото състояние на Дружеството и се дават разяснения на годишните 
финансови отчети, както и от предложение за разпределение на печалбата. 

Член 94 

Годишните финансови отчети се проверяват от Одитори, които са дипломирани експерт-
счетоводители, назначени от Общото събрание. Одиторите установяват дали годишните 
финансови отчети са надлежно изготвени съгласно Закона за счетоводството и Устава. 
Резултатите от проверката се отразяват от Одиторите в отделен доклад, копие от който, заедно 
с годишните финансови отчети, доклада за дейността на Дружеството и предложението за 
разпределение на печалбата, се представят от Управителния съвет на Надзорния съвет. В 
заседанието на Надзорния съвет за одобряване на документите, посочени в предходното 
изречение, участват и назначените Одитори. След като документите бъдат одобрени от 
Надзорния съвет, той приема решение за свикване на Общото събрание. 

Член 95 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) След 
одобрението на документите, посочени в предходния член, от Общото събрание, годишните 
финансови отчети се представят в търговския регистър. 

Член 96 

(,изменен с решение на общото събрание на акционерите от 20 юни 2013 г.) Акционери, 
притежаващи, поотделно или заедно, поне 5 % (пет процента) от Капитала на Дружеството, 
могат да поискат от Общото събрание назначаването на контрольор, който да провери цялата 
счетоводна документация на Дружеството. 



Разпределение на печалбата 

Член 97 

Балансовата печалба се разпределя на основание решение на Общото събрание и в 
съответствие с настоящия Устав и закона. Средствата, които се отнасят във фонд "Резервен", 
се удържат от печалбата след облагането й с данъци. 

Разпределяне на Дивиденти 

Член 98 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Размерът на 
Дивидентите се определя с решение на Общото събрание съгласно чл. 247а от Търговския 
закон. Дивидентите се изплащат до 3 (три) месеца след датата на решението на Общото 
събрание за годишното приключване по реда, предвиден в ЗППЦК. 

Преобразуване и прекратяване 

Член 99 

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството 
може да се преобразува в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК. 

Член 100 

Дружеството се прекратява: 

1 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) по 
решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от Акциите, 
представени на събранието; 

2 при обявяването му в несъстоятелност; 

3 с решение на съда по иск на прокурора: 

(а) ако Дружеството преследва забранени от закона цели; 

(б) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, определена съгласно 
чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон, спадне под размера на Капитала и в срок до една 
година Общото събрание не вземе решение за съответно намаляване на Капитала, за 
преобразуване или прекратяване на Дружеството; или 

(в) ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на някой от съветите е по-
малък от (3) трима. 

Заключителни разпоредби 

Член 101 

Към всички въпроси, неуредени с настоящия Устав, се прилага българското право. 

Настоящият Устав е приет с решение на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси от 
29 декември 2004 г., в качеството му на представител на собственика на капитала на 
Дружеството. Настоящият устав е изменен с решение на общото събрание на акционерите от 
13 юни 2005 г., с решение на общото събрание на акционерите от 4 декември 2006 г., с решение 
на общото събрание на акционерите от 6 декември 2007 г., с решение на общото събрание от 
15 август 2011 г., с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г. (като това 
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решение влиза в сила от момента, в който Дружест! ото става публично дружество по смисъла 
на ЗППЦК), с решение на общото събрание на акцюнерите от 20 гони 2013 г., с решение на 
общото събрание на акционерите от 12 юни 2011 г., с решение на общото събрание на 
акционерите от 24 юни 2015 г. ,с решение на общо|с събрание на акционерите от 7 април 2016 
г. ис решение на общото събрание на дружеството < f 18 април 2022 г. 

Председател на извънредно общо събр, 
на 18 

ционерите на Дружеството, проведено 

П е т о И л н г ь 

Секретар на извънредно общо събрание на акционерите ка Дружеството, проведено на 
18 април 2022 г.: 

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:. 



BY-LAWS OF 

ELECTRORAZPREDELITELNI MREJI ZAPAD AD I 

ELECTRODISTRIBUTION GRID WEST AD 

(amended by a decision of the General Meeting of the company of 18 April 2022) 



G E N E R A L T E R M S 

Definitions 

Article 1 

In these By-laws unless the context otherwise requires the following words and expressions shall have 
the following meanings: 

1 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011)] 

2 (amended by a decision of the General Meeting of the company of 18 April 2022) "Auditors" 
means any person/firm properly licensed to audit financial statements within the Republic of 
Bulgaria and approved pursuant to the terms of these By-laws. 

3 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) 

4 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005, 6 December 
2007 and 18 April 2022) "By-laws" shall mean these By-laws of Electrorazpredelitelni mreji 
Zapad AD/ Electrodistribution Grid West AD; 

5 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) "Capital" shall 
mean the monetary amount, which represents the aggregate nominal value of the subscribed 
Shares and which is registered with the Commercial Register; 

6 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005, 6 December 
2007 and 18 April 2022) "Company" shall mean Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD/ 
Electrodistribution Grid West AD; 

7 "Company Logo" shall mean the Company's trade mark used in the Company's documentation 
and correspondence as approved by the General Meeting; 

8 "Dividend" shall mean income deriving from the Shares, which income shall be distributed 
among the Shareholders in proportion to the number of Shares owned; 

9 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011)\ 

10 (amended by a decision of the General Meeting of the company of 18 April 2022) "General 
Meeting" shall mean the general meeting of the Company; 

11 "Law on Commerce" shall mean the Bulgarian Law on Commerce promulgated in State 
Gazette issue 48 of 18 June 1991 with all subsequent amendments and supplements; 

12 "Shareholder" shall mean a person who owns a Share or Shares in the Capital of the Company; 

13 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) "Shares" 
shall mean non-materialized shares of the capital of the Company in the meaning of Art. 178, 
Par. 2 of the Law on Commerce, which certify the rights and obligations of their owners in their 
capacity as Shareholders; 

14 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) 

15 (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 
"LPOS" shall mean the Law on Public Offering of Securities, promulgated in State Gazette, 
issue 114 of 30 November 1999, in force and effect as from 31 January 2000, with all 
subsequent amendments and supplements; and 



16 (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011, 
amended by a decision of the General Meeting of the company of 18 April 2022) "Central 
Depository" shall mean "Central Depository" AD, where the shares of the Company are 
registered. 

17 (new, adopted by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) „Central 
securities register" shall mean the register kept by Central Depository AD by organizing and 
managing a registration system for dematerialized financial instruments. 

Corporate form 

Article 2 

The Company shall be a joint stock company organised under the laws of the Republic of Bulgaria. 

Status 

Article 3 

(amended by a decision of the Genera/ Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Company was 
established by Order No. ДВ-133-А dated 24 April 2000 of the Chairperson of the State Agency for 
Energy and Energy Resources. 

The Company was incorporated as a legal successor of the National Electricity Company thus 
becoming the owner of part of the assets and liabilities formerly owned by the National Electricity 
Company. 

(new, adopted by a decision of the Genera/ Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Company is 
a publicly-traded company in the meaning of the LPOS. 

Company Name and Company Logo 

Article 4 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005, December 2007 
and 18 April 2022) The name of the Company shall be "Електроразпределителни мрежи Запад" АД. 
In Latin it shall be written as follows: Electrorazpredelitelni mreji Zapad AD and/or Electrodistribution 
Grid West AD. 

Article 5 

The Company shall have a Company Logo, which shall be approved by the General Meeting. 

Article 6 

The name and logo, as well as the registered office and address of the Company, shall be placed on 
all documents issued by the Company. 

Principal Place of Business and Address 

Article 7 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 24 June 2015) The seat of the 
Company is the city of Sofia and its address of management is: Republic of Bulgaria, Sofia, Mladost 
District, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, 
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Scope of Activities 

Article 22 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 4 December 2006) The Company 
shall have the following subject of activity: 

Operation of the electricity distribution network as an aggregation of Medium Voltage, Low Voltage and 
High Voltage power lines and facilities, used for transportation and distribution of electricity, with the 
purpose of procuring the delivery of electricity to the consumers, connected to the Company's 
Electricity Distribution Network ("EDN") on the territory of which the Company operates, subject to its 
obtaining and maintaining a valid license for electricity distribution on the respective territory. 

On the territory covered by the EDM the Company shall provide: 

• distribution of electricity to the consumers connected to the EDN; 

• operation of the EDN; 

• maintenance of the EDN, the sites and the equipment in compliance with the technical 
requirements; 

• development of the EDN in compliance with the prospects for economic development and the 
prognosis for changes in the electricity consumption in the region; 

• maintenance and development of the auxiliary network; 

• continuous supply and quality of the electric energy; 

• other electricity services to the consumers related to distribution of electricity. 

Corporate Seal 

Article 9 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005 6 December 2007 
and 18 April 2022) The Company shall have a corporate seal with the inscription 
"Електроразпределителни мрежи Запад" АД, гр. София and an image of the Company Logo. 

Article 10 

The seal of each branch of the Company shall state the name and the location of the principal place of 
business and address of the respective branch. 

Article 11 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005 6 December 2007 
and 18 April 2022) In its international correspondence the Company shall use a corporate seal with the 
inscription: Electrorazpredelitetni mreji Zapad AD and/or Electrodistribution Grid West AD, Sofia. 

Registered Capital 

Article 12 

The registered Capital of the Company shall be BGN 1,928,000 (in words: one million nine hundred 
and twenty eight thousand). 



Article 75 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 12 June 2014) The share capital of 
the Company is divided into 1 928 000 (in words: one million nine hundred twenty-eight thousand) 
registered shares having a nominal value of EtGN 1 (one) per share. 

Shares 

Article 14 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) The Shares of the 
Company shall be ordinary, registered, non-materiafized, voting and freely transferable. 

Article 15 

The Shares of the Company shall be of one class and shall give equal rights to their holders. 

Article 16 

Each Share shall entitle its holder to one vote at the General Meeting, right to Dividend and a right to 
liquidation quota pro rata to its nominal value. 

Article 17 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Shares of the 
Company are indivisible. In the event a Share is owned by two or more persons, they shall determine 
by a written agreement which one of them shall represent the Share at the General Meeting. 

Article 18 

(repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 

Article 19 

(repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) 

Article 20 

The issue value of a Share may not fall below its nominal value. 

(title amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 

Non-Materialized Shares. Disposal of Shares 

Article 21 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) The 
Company shall issue only non-materialized shares under Art 178, Par. 2 of the Law on 
Commerce in relation to Art. 111, Par. 3 of the LPOS. 

(2) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011; 
amended by decisions of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013 and 18 April 
2022) The issuance and disposal of Shares of the Company shall take effect after registration 
with the Central securities register. 

(3) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011, 
amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The issuance 
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and disposal of Shares of the Company shall be verified by a registration act issued by the 
Central Depository. 

Article 22 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011; repealed by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) 

Transfer of Shares 

Article 23 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Shares shall be 
transferable as per provisions in the existing legislation and the transfer shall be binding vis-a-vis the 
Company after its registration into the Central Depository. 

Article 24 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) In the event that any 
Shares in the Company are transferred to a third party and any contributions in consideration for which 
such Shares have been issued remain outstanding at the time of transfer, then the transferor will 
remain jointly liable with the transferee for such outstanding contributions. The transferor's joint liability 
with respect to such obligations will expire on the second anniversary of the date on which the 
transferof the Shares has become binding vis-3-vis the Company. 

Shareholders Register 

Article 25 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) The Book of 
Shareholders containing information about the Shareholders as required by law shall be kept by the 
Central Depository. 

Article 26 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012; repealed by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 1 April 2016) 

Increase of the Registered Capital 

Article 27 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The 
Registered Capital of the Company may be increased by: 

1 issuance of new Shares; 

2 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) 
conversion of the Company's bonds, which have been issued as convertible, into Shares. 

(2) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) In the 
event of capital increase by issuing of new Shares, the Company shall meanwhile issue the 
corresponding rights under § 1, item 3 of LPOS. The rights under the preceding sentence are 
securities entitling the holder to subscribe a certain number of Shares under the adopted 
decision for the capital increase. For each existing Share shall be issued respectively one right. 

(3) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013, amended 
by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The requirement under 
Par. 2 shall not apply where entitled to participate in the capital increase are only employees of 
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the Company. Increase of the capital under the preceding sentence shall be executed in 
compliance with the requirements of the LPOS. 

(4) (former Par. 3, new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 
2012) The capital of the Company may not be increased under the provisions of Art. 193, 195 
and Art. 196, Par. 3 of the Law on Commerce, except in the following cases: 

1 when the capital increase is necessary to implement the restructuring program to bring the 
capital adequacy of the Company in accordance with the requirements of law or has 
imposed compulsory measure requiring increased capital pursuant to Art. 195 of the Law 
on Commerce; 

2 when the capital increase under the provisions of Art. 195 of the Law on Commerce is 
necessary to implement the merger, tender offer to exchange Shares or ensuring the 
rights of holders of warrants or convertible bonds. 

Article 28 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The 
resolution of the General Meeting for increase of the capital should have the content specified in 
the Law on Commerce and LPOS and other necessary data for emission rights and Shares, 
including: 

1 the amount of the increase; 

2 the type of Shares, by which the registered Capital is being increased; 

3 the deadline for subscription and payment of the new Shares; 

4 the minimum sale price of the new Shares, in case they will be offered at a price higher 
than their nominal value; 

5 whether the increase will take place only with the value of the subscribed Shares, should 
there be any new Shares that have remained unsubscribed; 

6 setting an investment firm that serves the capital increase. 

(2) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) When the 
capital is increased the issue price of new Shares must be paid in full, except for capital 
increase under Art. 197 of the Law on Commerce, and by conversion of bonds into Shares. 
Article 188, para. 1, second sentence of the Law on Commerce shall not apply. 

Article 29 

(repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) 

Article 30 

(repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) 

Increase of Registered Capital with Company's Own Resources 

Article 31 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011 and by a decision 
of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The registered Capital of the Company may 
be increased through the conversion of part of or all of the Company's profits into registered Capital. 
The resolution of the General Meeting for an increase of registered Capital in this manner shall be 



always that the General Meeting at which such conversion shall be considered shall be held no later 
than 3 (three) months after the adoption of the annual financial statements for the past year. The new 
Shares shall be distributed among the Shareholders pro rata to their share in the registered Capital 
prior to the increase. The right of the Shareholders to receive new shares cannot be waived by a 
decision of the General Meeting within the context of a capital increase under this Article. 

Decrease of the Registered Capital 

Article 32 

The registered Capital of the Company may be decreased through: 

1 decrease of the nominal value of the Shares; or 

2 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) cancellation 
of Shares after they have been acquired by the Company. 

Article 33 

The decrease of the registered Capital shall be made by resolution of the General Meeting, which must 
state the purpose of the decrease and the manner in which it shall be made. 

Cancellations and Redemptions of Shares 

Article 34 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Company is 
allowed to cancel or redeem shares only under the terms and conditions of the LPOS and Law on 
Commerce. During one calendar year the Company is allowed to acquire more than 3 percent of its 
own shares with voting rights in the case of capital reduction by cancellation of shares and redemption 
only under the terms and conditions of the tender offer under Art. 149b {in Bulgarian: чл. 1496) of the 
LPOS. 

Shareholders; Rights and Obligations of the Shareholders 

Article 35 

The Shareholders of the Company shall have the following rights: 

1 to participate in the management of the Company, to vote at the General Meeting as one Share 
shall count for one vote; 

2 to receive a Dividend; 

3 to receive a liquidation quota of the property of the Company pro rata to the owned Shares; 

4 the preferential right to acquire a portion of any new Shares issued for the increase of the 
registered Capital, pro rata to their share in the registered Capital prior to such increase, unless 
otherwise provided for in these By-Laws or an applicable law; 

5 to be informed of General Meetings, to receive written materials related to the agenda of 
General Meetings and to have access, at the registered office of the Company, to such 
materials and to the record of decisions taken at General Meetings; and 



Article 75 

The Shareholders of the Company shall have the obligation to make contributions against the Shares 
subscribed by them under the terms specified in these By-laws. The Shareholders shall not be 
personally liable for the liabilities of the Company. 

Article 37 

The Shareholders may finance the activities of the Company by granting Shareholder loans to the 
Company on terms and conditions to be agreed with the Company in each particular case. 

Bodies of the Company 

Article 38 

The bodies of the Company shall be: 

1 the General Meeting of Shareholders; 

2 the Supervisory Board; 

3 the Management Board. 

General Meeting 

Article 39 

(1) The General Meeting shall consist of all Shareholders entitled to vote. The Shareholders shall 
participate in the General Meeting personally or through an authorised proxy. The Shareholders, 
which are legal entities, shall participate in the General Meeting through their legal representatives or 
through a specially authorised person by virtue of an express power of attorney. 

(2) (new, adopted by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The right to 
vote shall be exercised by the persons registered as persons with voting rights in the central securities 
register 14 days before the date of the general meeting. 

Article 40 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The members of the 
Management Board and of the Supervisory Board, acting in their capacity as such, may participate in 
the General Meeting, but shall not have voting rights, unless they represent shareholder(s) in any 
General Meeting and the shareholder(s) has/have expressly stated the way of voting on each item of 
the agenda. So long as the Company has more than 50 employees, one representative of the 
Company's employees may participate in the General Meeting but shall not have voting rights. 

Article 41 

Shareholders entitled to take part in the General Meeting shall have the right to be accompanied by 
legal or other advisors. 

Article 42 

Persons not authorised under these By-laws or under the Law of Commerce to attend the sessions of 
the General Meeting shall be admitted to attend only with the permission of the General Meeting. 

Calling of the General Meeting 
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Article 22 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) A regular 
session of the General Meeting shall be held at least once a year, not later than 6 months after 
the end of the financial year. The General Meeting shall be held at the Company's seat. 

(2) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) Each session 
of the General Meeting shall be chaired by a chairperson elected by a simple majority, who will 
manage such session. The term of office of such chairperson shall expire at the following 
General Meeting. Each session of the General Meeting shall elect a secretary and one or more 
vote-tellers where the secretary and the vote-tellers may, but will not necessarily be 
Shareholders. 

(3) (new, adopted by a decision of the Genera/ Meeting of Shareholders of 26 April 2012) Each 
session of the General Meeting may be held by using electronic means through one or more of 
the following forms or through combination of the one of the following forms with meeting with 
attendance: 

1 real-time transmission of the General Meeting; 

2 two-way communication in real time, allowing shareholders to participate in discussions and 
decision making in the General Meeting from a distance; 

3 mechanism to vote before or during the General Meeting, without the authorization of an 
individual to participate in person at the General Meeting. 

Article 44 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) Any sessions of the 
General Meeting shall be called by the Management Board. A session may be called, as well, by the 
Supervisory Board or upon request of Shareholders who possess, individually or collectively, shares, 
representing at least 5% (five percent) of the Company's registered capital. The request shall be 
delivered to the District Court at the Company's seat. The court convokes the General Meeting or 
authorises the Shareholders that have requested the convocation or their representative to call the 
General Meeting. 

Article 45 

In addition to regular sessions of the General Meeting, the Management Board shall call the General 
Meeting within 1 (one) month if: 

1 there are losses exceeding 1/2 (one-half) of the registered Capital. In such case the General 
Meeting must be held not later than 3 (three) months after such losses are established; 

2 bankruptcy proceedings against the Company have been initiated; or 

3 the economic stability of the Company is jeopardised and there is need for action by the General 
Meeting. 

Invitation 

Article 46 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012 and by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) The sessions of the General 
Meeting shall be called by a written invitation and the Company is obligated to announce the 
invitation in the Commercial Registry and to disclose the invitation under the conditions and 



(2) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The invitation 
shall contain the following information: 

1 the company and its headquarters; 

2 the place, date and time of the session of the General Meeting; 

3 the type of General Meeting to be held - regular or extraordinary; 

4 notice as to the formalities that need to be complied with, for the Shareholders to be able to 
attend and vote at the General Meeting; and 

5 the proposed issues to be put on the agenda for discussion and the proposals for resolutions 
thereon. 

6 (new, adopted by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) the 
required information in accordance with the provisions of the Public Offering of Securities 
Act. 

{3) (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) 

(4) (amended by decisions of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012 and 18 April 
2022) The written materials related to the agenda of the General Meeting shall be made 
available to the Shareholders at the Company's headquarters, to the public, to the Financial 
Supervision Commission, to the Bulgarian Stock Exchange AD and to the Central Depository 
and shall be published on the company's website for the whole period since the sending of the 
invitation until the date of the session, 

(title amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) 

Quorum 

Article 47 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011 and by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) The session of the General 
Meeting shall be able to make decisions, provided it has been called in compliance with the law 
and the By-laws, and provided that at least Vz (one half) of the issued share capital is represented 
at the meeting. Shareholders, who possess, individually or collectively, shares representing at 
least 5% of the Company's registered capital are entitled to include additional items in the agenda 
under the procedure provided for in the Law on Public Offering of Securities, even after the 
invitation is already announced at the Commercial Registry. Decisions on matters, which were not 
included in the announced agenda, may still be taken if the holders of all Shares attend or are 
represented at the session and there are no objections to such decisions being made. 

(2) (new, adopted by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) The shares 
held by: 

1 an employee of the Company; 

2 a shareholder holding directly or through affiliated persons at least 25% (twenty five 
percent) of the votes in the General Meeting or being affiliated to the Company; 

3 a person in continuous business relationship with the Company; 

4 a member of a managing or controlling body, procurist or employee of a company or 
another legal entity under items 2 and 3; and 



5 a person affiliated to another member of a managing body or controlling body of the 
Company, 

shall be included in the calculation of quorum at the election of independent members of the 
Supervisory Board only in the case that no other shareholders attend or are represented at the 
Genera! Meeting. 

(3) (former Par. 2; amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) 
Should there be no quorum present at a meeting on first calling, a new session shall be scheduled 
for a date not earlier than 14 days, and it shall be deemed quorate, regardless of the level of 
Shareholders/Vote-holders attending and represented. The date of such new session may also be 
specified in the invitation for the adjourned session. 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012; supplemented by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) The General Meeting shall have the 
power to: 

1 amend and supplement the By-laws of the Company; 

2 resolve on (a) any capital increases or capital reductions in respect of the registered share 
capital of the Company, (b) the acquisition by the Company of its own Shares, or (c) the 
issuance of convertible bonds or other similar instruments affecting the Capital of the Company; 

3 transform or terminate the Company; 

4 elect and dismiss the members of the Supervisory Board; 

5 (supplemented by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) 
determine the amount of remuneration to be granted to the members of the Supervisory Board 
and the members of the Management Board, their entitlement to participate in the Company's 
profits, and their right to acquire shares or debt instruments of the Company; 

6 determine the amount of any surety to be given by members of the Supervisory Board and the 
Management Board; 

7 discharge from liability any members of the Supervisory Board and the members of the 
Management Board; 

8 appoint and dismiss the registered Auditors; 

9 approve the annual financial statements after the audit of the appointed registered Auditors; 

10 make decisions as to distribution of the Company's profit for filling in the Reserve Fund and 
payment of Dividends; 

11 (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) appoint 
liquidators in the case of dissolution of the Company, except in the case of bankruptcy and 
except in case of the appointment of a special administrator under the Energy Act by the Energy 
and Water Regulation Commission; 

12 (new, introduced by a decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) adopt its 
own Rules of Procedure; and 

13 (former item 12) decide on other matters within the scope of its powers. 

Powers of the General Meeting 

Article 48 
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Decisions and Majorities 

Article 75 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) Decisions of the 
Genera) Meeting shall be made by simple majority, constituting more than 1/2 (one-half) of the Shares 
represented at the General Meeting, unless the law requires a higher majority. 

(1) (amended by decisions of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011 and 18 April 
2022) The following decisions may be undertaken only upon a resolution of the General Meeting 
that has been passed by votes of 2/3 (two thirds) of the Shares represented at the Genera! 
Meeting: 

1 amend, repeal or supplement the By-laws of the Company; 

2 increase the registered Capital; 

3 waive the pre-emption rights of the shareholders as provided by Art. 194(1) of the Law on 
Commerce in connection with a capital increase; 

4 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 
decrease the registered Capital; 

5 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 
liquidate the Company; 

6 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 

7 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 

8 (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) 

9 (new, adopted by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) 
decision for deregistration of the Company from the register under Art. 30, para. 1, item 3 
of the Law on the Financial Supervision Commission in the presence of the conditions 
according to the provisions of the POSA. 

(2) (repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011; new, 
introduced by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The following 
resolutions of the General Meeting require votes of 3/4 (three quarters) of the Shares 
represented at the General Meeting: 

1 approval of transactions of acquisition or disposal, receipt or making available for use or 
providing as collateral of long-term assets in the cases under Art. 114, Par. 1 of the LPOS 
at the total amount of more than: 

(a) (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) one 
third of the lower value of the assets according to the last two prepared balance sheets of 
the company, at least one of which has been audited and which have been disclosed to 
the public in accordance with the procedure of Article 100т from LPOS;; or 

(b) (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) 
2 percent of the lower value of the assets according to the last two prepared balance 
sheets of the company, at least one of which has been audited and which have been 
disclosed to the public in accordance with the procedure of Article 100r, where interested 
parties are involved in the transactions; 

Article 50 
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2 approval of the entry by the Company into a common enterprise agreement in the 
meaning of Art, 126b (in Bulgarian: чл. 1266) through Art. 126z (in Bulgarian: чл. 126з) of 
the LPOS; 

3 transformation of the Company. 

Article 51 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The decisions: 

1 to amend and supplement the By-laws; and 

2 to terminate the Company 

shall be entered into the commercial registry and shall enter into force following such entry. Any other 
decision shall enter into force immediately, unless the force of such decision is expressed to be 
deferred. 

(2) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The decisions: 

1 to increase and decrease the registered Capital; 

2 to reorganise the Company; 

3 to appoint and dismiss the members of the Supervisory Board; and 

4 to appoint liquidators 

shall have effect from the date of entering into the commercial registry. 

Minutes of Proceedings of the General Meeting 

Article 52 

Minutes of proceedings shall be taken for each session of the General Meeting in Bulgarian and shall 
be filed in a specially designated book. The minutes of proceedings shall record: 

1 the place and time of holding the session; 

2 the names of the chairperson, the secretary and the recorders of the votes; 

3 (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) the number of 
the persons who have exercised their right to vote at the General Meeting and the number of 
shares held; 

4 the names of members of the Management Board or the Supervisory Board or other persons 
who are not Shareholders attending the meeting; 

5 the substantive proposals made; 

6 the voting and the results thereof; 

7 the objections made. 

Article 53 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The minutes shall 
be signed by the chairperson, the secretary, and the recorders of the votes at the session. A list of the 



General Meeting, as well as the documents related to convening of the General Meeting shall be 
appended to the minutes. The minutes and the appendices thereto shall be kept for 5 (five) years. 

Supervisory Board 

Article 54 

The Supervisory Board shall supervise the exercise of powers of the Management Board and the 
business activities of the Company. 

Article 55 

(amended by decisions of the General Meeting of Shareholders of 6 December 2007; 26 April 201220 
June 2013 and 18 April 2022) The Supervisory Board shall consist of 3 (three) to 6 (six) members. The 
members of the Supervisory Board of the Company shall be elected by the General Meeting for a term 
of 5 (five) years save for the members of the first board who shall be elected for a term of 3 years and 
may be re-elected without limitation. If the mandate of any member of the Supervisory Board expires, 
such member shall continue being able to exercise his rights (including, without limitation, the right of 
voting at meetings of the Supervisory Board and the right of taking in-absentio resolutions of the 
Supervisory Board) and performing his obligations as a member of the Supervisory Board until 
dismissed by the General Meeting of the Company or de-registered from the Commercial Registry as 
such following the procedure for de-registration provided for in the applicable law. 

Article 56 

The Supervisory Board shall elect a chairperson and a vice-chairperson among its members. The 
performance of duties by the Chairperson and vice-chairperson shall start on the day of his/her 
election and shall terminate on his/her removal by the Supervisory Board. 

Invitation 

Article 57 

The sessions of the Supervisory Board shall be called by a written invitation sent to all members at 
least 14 (fourteen) days before the date of the session. The invitation for the session shall contain the 
following information: 

1 the name and the registered office of the Company; 

2 the place, date and time of the session of the Supervisory Board; 

3 the type of the session to be held - regular or extraordinary; 

4 notice as to the formalities that need to be complied with, for the members to be able to attend 
and vote at the session; and 

5 the proposed issues to be put on the agenda for discussion and the proposals for decisions 
thereon. 

Meetings of the Supervisory Board 

Article 58 

The Supervisory Board shall convene regular meetings, at least once every three months, to discuss 
the status and development of the Company. Extraordinary meetings of the Supervisory Board shall be 
convened by the chairperson upon his/her own initiative or at the request of a member of the 
Supervisory Board. If the request to convene an extraordinary meeting of the Supervisory Board is not 
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honoured within 30 (thirty) days following its receipt by the chairperson of the Supervisory Board, the 
requesting member may convene the meeting himself/herself. 

Article 59 

The meetings of the Supervisory Board shall be chaired by the Chairperson, in his/her absence by the 
Vice-Chairperson, and shall be legitimate, if all the members have been duly invited and a majority of 
the members attend in person, or are represented by another member of the Supervisory Board who 
has been so authorised in writing. Each member of the Supervisory Board may represent only one 
non-attending member of the Supervisory Board. 

The session of the Supervisory Board shall be able to make decisions, provided it has been called in 
compliance with the law and the By-laws. Decisions on matters, which were not included in the 
announced agenda, may still be taken if ail members attend or are represented at the meeting and 
there are no objections to such decisions being made. 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The Supervisory 
Board may make decisions in absentio (via correspondence), provided all members of the Supervisory 
Board agree with the decision by signing a document setting out such decision. Counterparts of such 
document shall be deemed one and the same document when put together so long as all signatures of 
all members of the Supervisory Board have been obtained. Facsimile or emailed signatures shall be 
given the same effect as original documents. 

A meeting of the Supervisory Board may take place and valid resolutions of the Supervisory Board 
may also be passed by way of a telephone conference conversation or any other similar means of 
communication between the members, provided that the members attending the meeting are able to 
hear and talk to each other. Participation in a meeting of the Supervisory Board in such a manner shall 
be regarded as equivalent to attendance in person, subject to the same requirements in respect of 
quorum. The resolutions passed at any such meetings of the Supervisory Board shall be confirmed in 
writing by the members attending the respective meeting as soon as reasonably possible after its 
conclusion pursuant to Article 61. 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Supervisory 
Board shall have the power to: 

1 adopt its own Rules of Procedure; 

2 appoint and dismiss the members of the Management Board; 

3 approve the decisions of the Management Board to delegate authority to one or more of its 
members or to one or several procurists to represent and bind the Company; 

4 require that the Management Board provides information or a report on any matter concerning 
the Company; 

5 approve the procedural rules of the Management Board; 

6 approve the election and authorisation of the Executive Director(s) (if any) by the Management 

Article 60 

Article 61 

Article 62 

Powers of the Supervisory Board 

Article 63 

Board; 
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7 approve the essential changes in organizational structure and personnel organization structure 
of the Company proposed by the Management Board (for avoidance of any doubt the change 
leading to dismissal of the personnel with more than 5% of the total number of the personnel 
and any increase is considered to be an essential change); 

8 determine the main strategies for development of the Company's scope of activities, subject to 
approval of the General Meeting where any proposed strategy would require an amendment to 
the By-laws of the Company; 

9 (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) approve the 
operating plans, the budget and the changes in accounting policies of the Company; 

10 review and approve the annual financial statements, the annual report on the activities of the 
Company and the proposal for distribution of profit, and to propose the foregoing for approval by 
the General Meeting; 

11 decide on other matters which by virtue of the law are in its competence. 

Decisions and Majorities 

Article 64 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011; supplemented by 
a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013; amended by a decision of the 
General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) The Supervisory Board shall adopt its decisions by a 
simple majority of its members attending the respective session in person or duly represented by 
proxies, unless the law requires a higher majority. 

Article 65 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011 and by a decision 
of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The following transactions, specified in Art. 
236 para 2 from the Law on Commerce, may be undertaken only after prior approval by the 
Supervisory Board 

(a) transfer or making available for use by a third party of the whole business enterprise of the 
Company; 

(b) disposal of assets, whose total value in the current year exceeds V* of the total value of the 
assets of the Company in the latest audited annual Balance Sheet; and 

(c) assumption of liabilities or provision of security to a stand-alone third party or to a group of third 
parties affiliated to each other, whose total value in the current year exceeds Уг of the total value 
of the assets of the Company in the latest audited annual Balance Sheet. 

Minutes of Proceedings from the Meetings of the Supervisory Board 

Article 66 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) Minutes of 
proceedings shall be kept for each meeting of the Supervisory Board on paper or in electronic form 
and shall be signed by a secretary (which shall be determined by the Supervisory Board) of such 
meeting and by ail the attending members. Appended to the minutes of proceedings shall be the 
documents presented at the meeting and the written powers of attorney given by the non-attending 
members. The minutes of meetings of the Supervisory Board shall be filed in books which are 
maintained solely for that purpose and such books shall be kept for at least 5 (five) years, When the 
minutes are signed as an electronic document, the originals are stored in an electronic register. 
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(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The decision of the 
Supervisory Board to appoint and dismiss the members of the Management Board shall be entered 
into the commercial registry and shall take effect following such entry. Any other decision shall take 
effect immediately, unless the effect of such decision is expressed to be deferred, 

Management Board 

Article 67 

The Company shall be managed on an on-going basis by the Management Board. 

Article 68 

(amended by decisions of the Genera/ Meeting of Shareholders of 6 December 2007; 26 April 2012; 
20 June 2013 and 18 April 2022) The Management Board shall consist of 3 (three) to 5 (five) 
members. The members of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board for a 
term of 5 (five) years save for the members of the first Management Board who shall be appointed for 
a term of 3 (three) years and may be re-elected without limitation. If the mandate of any member of 
the Management Board expires, such member shall continue being able to exercise his rights 
(including, without limitation, the right of voting at meetings of the Management Board and the right of 
taking in-absentio resolutions of the Management Board) and performing his obligations as a member 
of the Management Board until dismissed from office by the Supervisory Board of the Company or de-
registered from the Commercial Registry as such following the procedure for de-registration provided 
for in the applicable law. 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) The Management 
Board shall elect from among its members one or more Executive Directors to manage the day-to-day 
operation of the Company and to represent the Company before third parties, The Executive 
Director(s) shall be elected by simple majority of the Management Board. The authorisation may be 
withdrawn at any moment by simple majority. The name of the person(s) authorised to represent the 
Company shall be entered in the Commercial Register. 

Article 69 

The Management Board shall elect a chairperson and a vice-chairperson among its members. 

Article 70 

The Management Board shall appoint a secretary who need not be a member of the Management 
Board. 

Powers of the Management Board 

Article 71 

The Management Board shall make decisions within its competence in compliance with the decisions 
of the General Meeting, these By-laws and the law in effect. The Management Board shall report on its 
activity to the Supervisory Board at least once every three months and to the General Meeting. 

Article 72 

The Management Board may not decide on the matters that require the prior consent of the 
Supervisory Board or the General Meeting, as the case may be, unless such consent has been 
obtained. 
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Article 75 

(1) (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The 
Management Board may, by simple majority of the attending members of the Management 
Board, pass resolutions on: 

1 formulation of the main strategies for development of the Company's scope of activities for 
approval by the Supervisory Board; 

2 opening and closing of branch office, subject to approval by the Supervisory Board; 

3 election of a chairperson and a vice-chairperson; 

4 delegation of authority to two of its members to represent and bind the Company subject to 
approval by the Supervisory Board; 

5 determination of the organisational structure and personnel organisation structure of the 
Company subject to approval by the Supervisory Board in the case of Art. 63, item 7; 

6 enacting rules for the organisation and activity of the particular structural units of the Company 
subject to approval by the Supervisory Board; 

7 appointment the senior management of the Company such as the chief accountant of the 
Company; 

8 appointment of procurators or commercial representatives; 

9 any long-term co-operation of essential significance to the Company, and the termination 
thereof; 

10 transactions under Art. 236 (2) of the Law on Commerce subject to authorization by the 
Supervisory Board; 

11 (amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) adoption of 
rules of voting by proxy, the forms to be used in voting by proxy, and the ways to inform the 
company on electronically executed proxy authorisations, and 

12 any other matter with respect to which the General Meeting does not have exclusive decision 
making power or with respect to which the prior written consent of the General Meeting or the 
Supervisory Board as provided for in these By-laws is not required. 

(2) (new, adopted by a decision of the Genera/ Meeting of Shareholders of 20 June 2013; repealed 
by a decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) 

Meetings of the Management Board 

Article 74 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The Management 
Board shall convene regular meetings, at least once every month, to discuss the status and 
development of the Company. Meetings of the Management Board shall be convened by the 
chairperson upon his/her own initiative or at the request of a member of the Management Board, by 
the vice-chairperson, in the absence of the chairperson or by the secretary of the Management Board, 
if authorized in writing by the chairperson. If the request to convene a meeting of the Management 
Board is not honoured 10 (ten) days following its receipt by the chairperson of the Management Board, 
the requesting member may convene the meeting himself/herself. 
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Article 75 

The meetings of the Management Board shall be chaired by the chairperson, in his/her absence by the 
vice-chairperson, and shall be legitimate, if all the members have been duly invited and if more than1/2 
(one-half) of the members attend in person, or are represented by another member of the 
Management Board who has been so authorised in writing. Each member of the Management Board 
may represent only one non-attending member of the Management Board. 

Minutes of Proceedings from the Meetings of the Management Board 

Article 76 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) Minutes of 
proceedings at each meeting shall be kept for each meeting of the Management Board on paper or in 
electronic form and shall be signed by the secretary of such meeting and by all the attending 
members. Appended to the minutes of proceedings shall be the documents presented at the meeting 
and the written powers of attorney given by the non-attending members. The minutes of meetings of 
the Management Board shall be filed in books which are maintained solely for that purpose and such 
books shall be kept for at least 5 (five) years. When the minutes are signed as an electronic document, 
the originals are stored in an electronic register. 

Article 77 

(amended by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) The Management 
Board may make decisions in absentio (via correspondence), provided all members of the 
Management Board agree with the decision by signing a document setting out such decision. 
Counterparts of such document shall be deemed one and the same document when put together so 
long as all signatures of all members of the Management Board have been obtained. Facsimile or 
emailed signatures shall be given the same effect as original documents. 

Article 78 

A meeting of the Management Board may take place and valid resolutions of the Management Board 
may also be passed by way of a telephone conference conversation or any other similar means of 
communication between the members, provided that the members attending the meeting are able to 
hear and talk to each other. Participation in a meeting of the Management Board in such a manner 
shall be regarded as equivalent to attendance in person, subject to the same requirements in respect 
of quorum. The resolutions passed at any such meetings of the Management Board shall be 
confirmed in writing by the members attending the respective meeting as soon as reasonably possible 
after its conclusion. 

General Provisions for the members of the Management Board and the Supervisory 
Board 

Article 79 

The members of the Management Board and the Supervisory Board shall be natural or legal persons 
having legal capacity to exercise their rights and perform their obligations. The Management Board 
and the Supervisory Board may not have as its member a person who: 

1 has been a member of an executive or supervisory body of, or a partner of unlimited liability in, a 
company which has been dissolved due to bankruptcy, if, following dissolution, unsatisfied 
creditors remained; 

2 is a spouse or a direct or collateral relative or in-law of another member of the Management 
Board or the Supervisory Board respectively. 

// ^ 
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3 (new, adopted by a decision of the General Meeting of the Company of 18 April 2022) any 
person, who has been a managing director, a member of a managing or controlling body of a 
company, with regard to which non-performance of obligations to establish and maintain the 
stock levels, prescribed thereto under the Crude Oil and Petroleum Products Stocks Act, has 
been established by an effective penal order. 

Article 80 

The members of the Management Board shall have no right to perform commercial transactions on 
their own behalf or on behalf of third parties, to participate in commercial companies as partners with 
unlimited liability, as well as to be appointed as legal representatives or members of management 
bodies of other companies which are unaffiliated competitors of the Company, except with the consent 
of the Supervisory Board. 

Article 81 

Before being elected as members of the Management Board or Supervisory Board the persons 
nominated for members of the Management Board or the Supervisory Board are obliged to inform 
respectively the Supervisory Board or General Meeting in writing, in case they participate in 
commercial companies as partners with unlimited liability, hold more than 25% of the capital of another 
commercial company or participate in the management of other commercial companies as managing 
directors, legal representatives or board members. In case such circumstances occur after the election 
of the member of the Management Board or the Supervisory Board, he/she is obliged to notify 
respectively the Supervisory Board or General Meeting immediately. 

Rights and Obligations of the members of the Management Board and the Supervisory 
Board 

Article 82 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013; amended by a 
decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) The members of the Management 
Board and the Supervisory Board shall have equal rights and obligations notwithstanding the inner 
allocation of their functions and the managing powers granted to the Executive Director(s). 

Article 83 

The members of the Management Board and the Supervisory Board shall not disclose any information 
relating to the Company of which they become aware in their capacity as members of the Management 
Board and the Supervisory Board if such disclosure may affect the business affairs and/or the 
development of the Company. Such obligation of non-disclosure shall continue to apply after a 
member has ceased to be a member of the Management Board or the Supervisory Board. The non-
disclosure obligation shall not apply to any information which by the application of law is available to 
third parties, to any information that has already been disclosed by the Company to third parties 
without the imposition of a confidentiality obligation. 

Remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board 

Article 84 

(repealed by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) 

Liability of the members of the Management Board and the Supervisory Board 

Article 85 

The members of the Supervisory and Management Boards shall provide a surety for their activities in 



(three) months gross remuneration. Following dismissal from office and release from liability of the 
respective member, the guarantee shall be returned along with any accrued interest thereon. The 
members of each of the Management Board and the Supervisory Board shall be jointly liable for 
damages caused to the Company. The General Meeting may release a member from liability in the 
event it is established that such damage has not been incurred through the faulty behaviour of such 
member. 

Funds 

Article 86 

The Company shall form a Reserve Fund. The Reserve Fund shall be formed by: 

1 at least 1/10 (one tenth) of its after-tax profit before the payment of Dividends until the amount in 
the fund becomes equal to 1/10 (one tenth) of the registered Capital; 

2 amounts received above the nominal value of the Shares upon their issue; 

3 other sources determined by decision of the General Meeting. 

Article 87 

Amounts in the Reserve Fund may only be used to cover losses from the activities of the Company, for 
the current and the previous years. In case the amounts in the Reserve Fund exceed 1/10 (one tenth) 
of the registered Capital of the Company, the surplus may be used for the increase of the registered 
Capital. 

Article 88 

In case the amounts in the Reserve Fund fall below 1/10 (one tenth) of the registered Capital, the 
Company shall restore the minimum amount required for the Reserve Fund within one year. 

Article 89 

Pursuant to a decision of the Management Board, the Company may form other funds. Such a 
decision shall specify the sources for raising such funds and the manner in which such funds will be 
spent. 

Branch Offices 

Article 90 

The Company may establish Branch Offices in the country and abroad in the manner provided for by 
these By-laws. The branch offices shall not be legal entities. In the town where the Company's 
registered office is situated an enterprise unit may be established, which shall work in the same 
manner as the Branch Offices. Each Branch Office shall be managed by a branch office manager, 
who shall represent the Company and manage the activity of the branch office on behalf and for the 
account of the Company. 

Article 91 

The employment or management contract with a branch office manager shall be executed, amended 
and terminated by the Executive Director following a resolution of the Management Board. 

Article 92 

The Branch Offices shall conduct their activities in the best interests of the Company in compliance 
with their given instructions, the law, the By-laws and the resolutions o ^ e management bodies of the 
Company. 

22 

Certification under Art. 174, Par. 4 of the Law on Commerce: 



Annual Closing 

Article 22 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 7 April 2016) By the end of 
February each year, the Management Board shall prepare the annual financial statements as of 
December 31 of the previous calendar year. The financial statements shall be prepared pursuant to 
the Law on Accounting, and shall be accompanied by a report on the activities of the Company, 
describing the activities and the financial status of the Company and giving clarifications on the annual 
financial statements and be accompanied with a proposal for distribution of profits. 

Article 94 

The annual financial statements shall be examined by the Auditors who shall be certified public 
accountants, to be appointed by the General Meeting. The Auditors shall establish whether the annua! 
financial statements have been duly prepared pursuant to the Law on Accounting and to the By-laws. 
The results of the audit shall be reported by the Auditors in a separate report, a copy of which, 
together with the annual financial statements, the report on the activities of the Company and the 
proposal for distribution of profit made shall be submitted by the Management Board to the 
Supervisory Board. The meeting of the Supervisory Board held for the approval of the documents 
mentioned in the foregoing sentence shall be attended by the appointed Auditors. After these 
documents have been approved by the Supervisory Board, the latter shall pass a decision for 
convening the General Meeting. 

Article 95 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) After the General 
Meeting has approved the documents referred to in the foregoing article, the annual financial 
statements shall be filed with the Commercial Registry. 

Article 96 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 20 June 2013) Shareholders 
holding, individually or collectively, at least 5% (five percent) of the Company's capital shall be entitled 
to request the General Meeting to appoint a controller who would review and examine the whole 
accounting documentation of the Company. 

Distribution of Profit 

Article 97 

The balance-sheet profit shall be distributed based on a decision of the General Meeting and in 
compliance with both these By-laws and the law. Any amounts to be contributed to the Reserve Fund 
shall be withheld from the profit after tax. 

Distribution of Dividend 

Article 98 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The amount of any 
Dividend shall be determined by the decision of the General Meeting pursuant to Art. 247a of the Law 
on Commerce. Dividends shall be paid within 3 (three) months following the date of the resolution of 
the General Meeting on the annual closing under the provisions of the LPOS. 

Reorganisation and Dissolution 



Article 22 

(amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 2012) The Company may 
be transformed in accordance with the relevant provisions of the Law on Commerce and the LPOS. 

Article 100 

The Company shall be dissolved: 

1 (amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 15 August 2011) upon 
resolution of the General Meeting passed by a 2/3 (two thirds) majority of the Shares 
represented at the General Meeting; 

2 if it is declared bankrupt; 

3 by court decision in the case of a claim by the prosecutor, if 

(a) the Company pursues objectives prohibited by law; 

(b) the net value of the Company's assets determined under Article 247a(2) of the Law on 
Commerce falls below the amount of the Capital and within one year the General 
Meeting fails to adopt decision to appropriately decrease the amount of registered 
capital, to reorganise or to terminate the Company; or 

(c) for more than 6 (six) months, the number of members of each Board is less than three 
persons. 

Final Provisions 

Article 101 

The laws of the Republic of Bulgaria shall apply to all matters not provided for in these By-laws.. 

These By-laws were adopted by a decision of the Minister of Energy and Energy Resources of 29 
December 2004 executed in his capacity of representative of the owner of the Company's capital. 
These By-laws were amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of 13 June 2005, 
by a decision of the General Meeting of Shareholders of 4 December 2006, by a decision of the 
General Meeting of Shareholders of 6 December 2007/ by a decision of the General Meeting of 
Shareholders of 15 August 2011, by a decision of the General Meeting of Shareholders of 26 April 
2012 (such decision taking force and effect upon the Conppany becoming a publicly-traded company in 
the meaning of the LPOS), by a decision of the General Meeting of the Shareholders of 20 June 2013, 
by a decision of the General Meeting of Shareholders o^ 12 June 2014, by a decision of the General 
Meeting of Shareholders of 24 June 2015,by a decision pf the General Meeting of the Shareholders of 
7 April 2016 and by a decision of the General Meetipg pf the Shareholders of 18 April 2022. 

Chairman of the extraordinary General Meeting of th^ Shareholders of the Company held on 18 
April 20£2:\ ) 
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Secretary of the extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company held on 18 


