ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Долуписаният/ата …………………………., гражданин на ……………….., с
ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г.
от ……………………, с адрес: ……………………………..,
/за физически лица/
Долуписаният/ата/ите …………………………., гражданин на ……………….., с
ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г.
от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството ми
на …………………………… на ………………………………………….. и (при повече от
един представител) …………………………, гражданин на ……………….., с
ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ………………, издаден/а на ……………… г.
от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството си
на …………………………… на ……………………………………………., вписано в Търговския
регистър воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с
ЕИК:
………………………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
……………………………………………..(попълват
се
данни
за
представляваното юридическо лице),
/ за юридически лица/
притежаващ/а/о ………… /………………/ броя безналични облигации от емисия
корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116, издадена от „АСТЕРА I” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к ” Св.Св. Константин и Елена”, вписано в
Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на
Правосъдието на република България с ЕИК 103872649, и регистрирана в „Централен
депозитар“ АД,
на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, с настоящото
УПЪЛНОМОЩАВАМ/E
……………………………………………...,
гражданин
на
………………..,
с
ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г.
от ……………………, с адрес: ……………………………..,
/за физически лица/
…………………………………………….., ЕИК: ………………, със седалище и адрес на
управление: …………………………………………….., представлявано от законния
представител……………………………………………..
/за юридически лица/
Да ме представлява/да представлява …………………………. на Общото събрание
на облигационерите от емисия корпоративни облигации, издадена от „АСТЕРА I” ЕАД

и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG 2100007116, което ще се
проведе на 14.04.2021 г. от 13:30 часа на адрес: гр. Варна, к.к ” Св.Св. Константин и
Елена”, административна сграда, а при липса на кворум - на 29.04.2021г. от 13:30 ч. на
същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен/
от …………………… броя облигации по въпросите от дневния ред, съгласно
публикувания дневен ред и указанията дадени по-долу, а именно:
1.
Точка първа: Прекратяване на настоящия договор с довереника на
облигационерите „Юробанк България“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема
предложените от емитента „Астера I” EАД за прекратяване на настоящия договор с
довереника на облигационерите.
Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува ………… (указва
се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начина на гласуване,
следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена
преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.1 от дневния ред на Общото
събрание на облигационерите.
2. Точка втора: Избор на нов довереник на облигационерите по емисия
облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД, съгласно
приложени в материалите на събранието оферти, а именно:
1.
„АБВ Инвестиции” ЕООД, ЕИК: 121886369, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20
2.
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД, ЕИК 121878333, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. Стефан Караджа No 2
Mатериали, свързани с т.2 от дневния ред на събранието, са предоставени на
разположение заедно с Поканата за ОСО и Пълномощното за гласуване с пълномощник
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема
предложението на емитента за избиране на нов довереник на облигационерите по
емисия облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД, съгласно
приложени в материалите на събранието оферти, а именно:
1.
„АБВ Инвестиции” ЕООД, ЕИК: 121886369, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20
2.
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД, ЕИК 121878333, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. Стефан Караджа No 2
Указания за гласуване – (указва се начинът, по който следва да гласува
пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени
указания за начина на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът
има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.2 от дневния
ред на Общото събрание на облигационерите, както следва:

1. АБВ Инвестиции” ЕООД, ЕИК: 121886369, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20 –
“ЗА“ 
„ПРОТИВ“
„ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ“
2. КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД, ЕИК 121878333, със седалище и адрес на
управление гр. София, ул. Стефан Караджа No 2
“ЗА“
„ПРОТИВ“
„ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ“
3. Точка трета: Промяна по предоставеното обезпечение по емисия
облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД
Mатериали, свързани с т.3 от дневния ред на събранието, са предоставени на
разположение заедно с Поканата за ОСО и Пълномощното за гласуване с
пълномощник.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема
предложението за замяна на настоящото обезпечение с ново такова, собственост на „Св.
Св. Константин и Елена“ АД, с ЕИК 813194292, със седалище и адрес на управление:
град Варна, к.к."Св. Св. Константин и Елена", административна сграда, по емисия
облигации с ISIN код BG2100007116, емитирани от „Астера I” EАД.
Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува ………… (указва
се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начина на гласуване,
следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена
преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.3 от дневния ред на Общото
събрание на облигационерите.

Дата:
Място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

..............................................

