
ПРОТОКОЛ 
от 

Общо събрание на акционерите на 
"Булвеста Холдинг" АД гр. София 

Днес, 03.06.2010 г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново" № 999, ет.2 при 
спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (ЗППЦК) и устава на "Булвеста Холдинг" АД от 13:00 часа се проведе 
редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Булвеста Холдинг" АД, свикано 
по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в 
Търговския регистър на 26.04.20Юг. под № 20100426130646 и актуализирана на 
основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, във връзка с допълнително включени въпроси в 
дневния ред, съгласно чл.223а от ТЗ. 

Събранието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Серов, представител на „Ви 
Веста Холдинг"ЕАД. 

Г-н В. Серов обяви, че към 13:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в 
капитала на дружеството, на Събранието са представени 388405 броя акции с право на 
глас, представляващи 54,23 % от уставния капитал на дружеството. 

На лице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в 
съответствие с член 41, ал. 1 от Устава на дружеството и член 227 от ТЗ , събранието 
може да започне своята работа. 

На събранието присъстват членовете на Съвета на Директорите. 

На събранието са поканени да присъстват още: г-жа Станимира Коцева- Главен 
счетоводител на дружеството и г-ца Иванина Лечева - Директор за връзки с 
инвеститорите на "Булвеста Холдинг"АД. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението на събранието да присъстват още: г-жа Станимира Коцева- Главен 
счетоводител на дружеството и г-ца Иванина Лечева - Директор за връзки с 
инвеститорите на "Булвеста Холдинг"АД - 388405 броя акции, представляващи 54,23% 
от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Решение: 
Общото събрание реши: г-жа Станимира Коцева- Главен счетоводител на 

дружеството и г-ца Иванина Лечева - Директор за връзки с инвеститорите на 
"Булвеста Холдинг"АД да присъстват на събранието. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди 
предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на 
гласовете. 
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Г-н В. Серов, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н 
Виктор Серов, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-ца Иванина 
Лечева, а за Преброител на гласовете- г- н Красимир Коцев. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на 
събранието — 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против"- 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор 

Ангелов Серов, съответно избира за Секретар на събранието г-ца Иванина Лечева, 
а за Преброител на гласовете -г- н Красимир Коцев. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

Председателят обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите на 
„Булвеста Холдинг" АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството-
гр.София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново" № 999, ет.2, в изпълнение на изискванията на 
чл.115, ал.1, изр.1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл.115, ал.1, 
изр. 2 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от „Централен 
депозитар" АД списък на лицата, вписани в регистрите му 14 дни преди датата на 
общото събрание на акционерите - в съответствие с изискванията на чл. 1156, ал. 1 от 
ЗППЦК. 

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в 
седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл.224 от ТЗ. 

На основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК поканата за събранието е изпратена на 
Комисията за финансов надзор чрез електронен подпис с вх.№ 10-05-8669 от 
26.04.20 Юг., на „Българска фондова борса" АД чрез електронен подпис от 26.04.20 Юг. 
и на обществеността чрез специализираните електронни медии Инфосток ООД, с вх.№ 
10-05-8670 от 26.04.20 Юг. и Дарик Финанс БГ от 26.04.20 Юг. 

Във връзка с допълнително включени на основание чл.223а от ТЗ въпроси в 
дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста 
Холдинг" АД, на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, поканата и материалите са 
актуализирани и са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез електронен подпис 
с вх.№ 10-05-10486 от 13.05.20Юг., на „Българска фондова борса" АД чрез електронен 
подпис от 13.05.20Юг. и на обществеността чрез специализираните електронни медии 
Инфосток ООД, с вх.№ 10-05-10489 от 13.05.2010г. и Дарик Финанс БГ от 13.05.2010г. 

Председателят, г-н В. Серов, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на 
"Булвеста Холдинг"АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана, вписана под 
№ 20100426130646 както следва: 

Дневен ред : 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2009 г.; 
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Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад 
на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2009 г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен 
консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 
г.; 
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и 
одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания 
годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на 
дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания 
консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; 
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, 
реализирана през 2009 г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата 
чиста печалба на дружеството в размер на 102 хил. лева, реализирана през 2009 г. да 
бъде отнесена като неразпределена печалба. 
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите 
от отговорност за дейността им през 2009 г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите на „Булвеста холдинг" АД през 2009 г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения 
Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг" АД 
през 2009 г. 
8. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира ЕТ „Дипломиран 
Експерт счетоводител проф. Михаил Динев", ЕИК 040219888 за регистриран одитор на 
дружеството за финансовата 20 Юг. 
9. Приемане на мотивиран доклад изготвен от Съвета на директорите на 
дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 
от ЗППЦК. 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения от 
Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на 
предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК. 
10. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на 
дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1, б. „б" от ЗППЦК, изразяваща 
се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на 
чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на 
активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс 
на дружеството. 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на 
Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да придобият 1 278 
/хиляда двеста седемдесет и осем/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 
100 /сто/ лева, представляващи 10 % от капитала на „БЕТАТУР" ООД, при условията и 
реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 



от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите 
емитенти на ценни книжа. 

Председателят на Общото събрание обяви, че на основние чл.115, ал.7 от ЗППЦК 
към предварително обявения дневен ред са включени въпроси по реда на чл.223а от 
Търговския закон, след уведомление, постъпило от „Ви Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 
831914521, с вх.№7/13.05.2010г. 

точка 11-та към предварително обявените: 

11. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на 
дружеството за 2009г.; 
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността 
на одитния комитет на дружеството за 2009г. 

По точка 1-ва от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с Доклада за 
дейността на дружеството през 2009 г. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2009 
год. - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на дружеството през 2009 
год. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 2-ра от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с годишния 
консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

4 



Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2009г. - 388405 броя акции, 
представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета 
на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 3-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов даде думата на г-жа Ст. Коцева да 
запознае присъстващите акционери с одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2009 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2009г. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2009 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2009г. -
388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2009 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2009г. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 4-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов даде думата на г-жа Ст. Коцева да 
запознае присъстващите акционери с одитирания консолидиран годишен финансов 
отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 
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Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет 
на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. - 388405 броя акции, представляващи 
54,23% от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран 
годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 5-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложение 
на СД печалбата на дружеството за 2009г., в размер на 102 хил. лв. /сто и две хиляди 
лева/, да бъде разпределена както следва: 10 % - фонд „Резервен" 90%-като 
неразпределена печалба. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Г-н Тодор Димов Кушев помоли да бъде информиран за това, кога дружеството е 
раздавало дивиденти и в какъв размер е бил той? 

Г-жа Станимира Коцева запозна Общото събрание с размера и годините, в които 
„Булвеста Холдинг" АД е раздавало дивиденти, а именно: 

1998 г,- 19 926 лева 
1999 Г.-180 000 лева 
2001г,- 50 000 лева 
2004 г.-119 703 лева , чрез превръщане на печалбата в нови акции 

или общо: 369 629 лева 

Други изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване: 
„За" предложението печалбата на дружеството за 2009г., в размер на 102 хил. лв. /сто и 
две хиляди/ лева, да бъде разпределена 10 % - фонд „Резервен" и 90%-като 
неразпределена печалба- 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения 
капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 
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Решение: 
Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на „Булвеста 
Холдинг"АД за 2009г., в размер на 102 хил. лв. /сто и две хиляди лева/ да бъде 
разпределена както следва: 10 % - фонд „Резервен", 90%-като неразпределена 
печалба. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 6-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета 
на директорите на "Булвеста Холдинг" АД да бъдат освободени от отговорност за 
дейността им през 2009г., както следва: 

1. Съюз на инвалидите в България, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на 
директорите - Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326; 

2. Виктор Ангелов Серов с ЕГН 5405027060; 
3. „Ви Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на 

директорите Виктор Ангелов Серов с ЕГН 5405027060. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите, както следва: 
1. Съюз на инвалидите в България, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на 

директорите - Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326; 
2. Виктор Ангелов Серов с ЕГН 5405027060; 
3. „Ви Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на 

директорите Виктор Ангелов Серов с ЕГН 5405027060, за дейността им през 
2009г. - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 

„Против" -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на 
съвета на директорите на " Булвеста Холдинг" АД за дейността им през 2009 
г., както следва: 
1. Съюз на инвалидите в България, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на 
директорите - Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326; 
2. Виктор Ангелов Серов с ЕГН 540502 7060; 
3. „Ви Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на 

директорите Виктор Ангелов Серов с ЕГН 5405027060 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 7-ма от дневния ред: 
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Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, даде думата на г-ца Иванина Лечева 
да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 
2009 г. - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите 
за 2009 год. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 8-ма от дневния ред: 
Г-н В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акцонерите с 
предложението да бъде избран ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил 
Динев", ЕИК 040219888 за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на 
дружеството за финансовата 201 Ог. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 
Проведе се гласуване : 
„За" предложението да бъде избран ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. 
Михаил Динев", ЕИК 040219888 за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на 
дружеството за финансовата 2010 г. - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от 
представения капитал; 
„Против" - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. 
Михаил Динев", ЕИК 040219888 за регистриран одитор/одиторско предприятие/ 
на дружеството за финансовата 2010г. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 
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По точка 9-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, прочете предложението за решение на общото 
събрание по т.9 от дневния ред, след което запозна подробно акционерите с 
мотивирания доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал.1 
от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни 
книжа, както и с административното производство инициирано от Комисията за 
финансов надзор по повод доклада. 

Във връзка с постъпило писмо изх. № РГ-05-43-3 от 26.05.2010г., гр.София, на 
Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление 
"Надзор на инвестиционната дейност", от името на Съвета на директорите на "Булвеста 
холдинг" АД, Изпълнителният директор направи следното предложение: 
Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на 
гласуване т.9 от дневния ред, със следното съдържание: "Приемане на мотивиран 
доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и 
условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК." 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението Общото събрание на акционерите да не подлага на гласуване т.9 от 
дневния ред - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения капитал; 
„Против" -0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, приема предложението на Съвета на дирикторите да не 
подлага на гласуване т.9 от дневния ред. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 10-та от дневния ред: 
Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна акционерите с постъпило 
писмо изх. № РГ-05-43-3 от 26.05.20Юг., гр.София, на Заместник-председателя на 
Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната 
дейност", с което е инициирано административно производство по повод Доклада на СД 
по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17 септември 2003г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 
ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други 
емитенти на ценни книжа. 

В тази връзка, от името на Съвета на директорите, г-н В. Серов предложи на 
Общото събрание на акционерите, да не подлага на гласуване т.Ю от дневния ред, със 
следното съдържание: "Овластяване на членовете на Съвета на директорите и 
Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б. „б" 
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от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от 
заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над 
две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или 
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството." 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 

„За" предложението общото събрание на акционерите да не се подлага на гласуване 
т.10 от дневния ред - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения 
капитал; 
„Против" -0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 

Решение: 
Общото събрание реши, приема предложението на Съвета на дирикторите да не 
подлага на гласуване т.10 от дневния ред. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

По точка 11-та от дневния ред: 
По т.11 от дневния ред Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, запозна 
акционерите с включена допълнително по реда на чл.223а от ТЗ точка - по искане на 
акционера „Ви Веста Холдинг" ЕАД. 
Направеното предложение по тази точка е: Изслушване и приемане на отчета за 
дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г.; 

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов даде думата на г-н Красимир Коцев, 
Председател на одитния комитет на дружеството, да запознае присъстващите с Отчета 
за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г. 

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за 
изказвания и предложения. 

Изказвания и предложения не бяха направени. 

Проведе се гласуване : 
„За" предложението за приемане на Отчета за дейността на одитния комитет на 
дружеството за 2009г. - 388405 броя акции, представляващи 54,23% от представения 
капитал; 
„Против" -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал. 

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание 
прие следното решение: 
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Решение: 
Общото събрание реши, приема Отчета за дейността на одитния комитет на 
дружеството за 2009г. 

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от 
Преброителя на гласовете. 

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите 
акционери. 

2/ Секретар на събранието : 
/V 

3/ Преброител на гласовете : 

1/ Председател на събран иет 
/Е 

Следват подписи : 

/В 
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"БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ'АД 
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ 

И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ 

на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София,"Витоша ВЕЦ- Симеоново" № 999, 
в заседателната зала на "Булвеста Холдинг"АД на 03. 06. 2010г. 

1&№& 

No 
по 
ред 

Име на акционера/пълномощника ЕГН Лична карта 
No 

Брой акции Представля-
ван капитал 
% 

Подпис 

/I 

Собств. Упълном Общо 1 
1. "Ви Веста Ходлинг"ЕАД, 

представлявано от Виктор 
Ангелов Серов 

5405027060 161468636, 
изд. София 

386681 386681 54% h 
2. "Съюз на инвалидите в 

България", представлявано 
от Красимир Петков Коцев 

5110297326 168029778, 
изд. София 

1444 1444 0,20 % 

м У 
3. Сета Александрова 

Шишкова 
3508136255 Ъ 5 0 

иъя .Софи а 
36 36 0,005% 

4. Тодор Димов Кушев 3612296302 184486244 
изд. София 

244 244 0,03 Щ 
5. / 

Председатели, I 

N t 

Секретар: 
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