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ПЪЛНОМОЩНО POWER OF ATTORNEY 

  

Долуподписаният, _________________, 
роден на _______ г., с ЕГН ___________, 
притежаващ документ за самоличност 
№______, издаден на ________ г. от 
___________, с постоянен адрес в 
_______________, 

The undersigned, ______________ born on 
_____, with PIN _______, holder of Identity 
document № ________, issued on_______ 
by _________________, with permanent 
address____________________, 

в качеството си на притежател на 
_________ (____________) броя варанти 
от емисията, издадена от  „КЕПИТЪЛ 
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, 

as a holder of ______________ 
(_______________) warrants issued by 
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC 

  

УПЪЛНОМОЩАВАМ: A U T H O R I Z E :  

______________, с ЕГН ________, 
притежаващ документ за самоличност 
№______, издаден на ________ г. от 
___________, с постоянен адрес в 
_______________ 

___________, with PIN _________, holder 
of Identity document № ________, issued 
on_______ by _________________, with 
permanent 
address____________________, 

  

със следните права: with the following rights: 

1. Да ме представлява на извънредно 
Общо събрание на притежателите на 
варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ 
ЛИМИТЕД АД, което ще се проведе на 
07.09.2016 г. от 11:00 часа, в гр. София, 
район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 
№ 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, 
офис В, а при липса на кворум, ще се 
проведе 7 дни по-късно (на 15.09.2016 г.) 
в същия час и на същото място 
независимо от представените на него 
варанти. 

1. То represent me on the 
extraordinary General Meeting of the 
warrant holders of CAPITAL CONCEPT 
LIMITED JSC, which shall be held on 
07.09.2016 at 11:00 o’clock in city of Sofia, 
Mladost region, 115G Tzarigradsko shose 
Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, 
office B, and in case of absence of quorum, 
the meeting shall be held after the lapse of 
7 days (on 15.09.2016) at the same time 
and place irrespective of the capital 
presented therein.  

2. Да гласува с всички притежавани 
от мен варанти по въпросите от дневния 
ред на събранието съгласно указания по-
долу начин, а именно: 

2. To vote with all warrants held by me 
upon all points included in the agenda of 
the Meeting according to the instructions 
hereafter, as follows: 

Точка първа: Обсъждане на 
предложението за решение от дневния 
ред на предстоящото общо събрание на 
акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ 

Point one: Discussion over the draft 
resolution from the agenda for the 
upcoming general meeting of shareholders 
of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD for 
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ЛИМИТЕД” АД за отписване на 
Дружеството от регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни 
книжа. 

delisting the Company from the register of 
public companies and other issuers of 
securities. 

Проект за решение: Draft resolution: 

1. Общото събрание на притежателите на 
варанти дава съгласието си Общото 
събрание на акционерите да вземе 
решение за отписване на „КЕПИТЪЛ 
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД от регистъра на 
публичните дружества и други емитенти 
на ценни книжа, воден от Комисия за 
финансов надзор. 

1. The General Meeting of Warrant Holders 
gives its consent the General Meeting of 
Shareholders to adopt resolution for 
delisting CAPITAL CONCEPT LIMITED AD 
from the register of public companies and 
other issuers of securities, kept by the FSC. 

2. Общото събрание на притежателите на 
варанти овластява Пуи Сзе Джози Лок, 
директор на варантьора БЕСТ УЕЛ 
КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, лично 
или чрез упълномощени от нея лица да 
представлява всички притежатели на 
варанти на общото събрание на 
акционерите, което ще се проведе на 
08.09.2016 г. и да запознае акционерите с 
приетите от това Общо събрание 
решения. 

2. The General Meeting of Warrant Holders 
authorizes Pui Sze Josie Lock, director of the 
warrant holder BEST WELL CAPITAL 
INVESTMENT LIMITED in person or through 
authorized third parties to represent all 
warrant holders on the general meeting of 
shareholders which will take place on 
08.09.2016 and to inform the shareholders 
about the adopted by this Meeting 
resolutions. 

Начин на гласуване: 

За, против, по своя преценка, въздържал 
се. 

Voting instructions: 

For, against, at his discretion, abstention 

Точка втора: Разни; Point two: Others; 

Начин на гласуване: 

За, против, по своя преценка, въздържал 
се; 

Voting instructions: 

For, against, at his discretion, abstention; 

  

3. Волеизявлението на 
упълномощителя за начина на гласуване 
на пълномощника се прави чрез 
отбелязване (подчертаване или 
ограждане) на възможностите за 
гласуване по всяко от предлаганите 
решения по въпросите от дневния ред. 

3. The statement of the authorizer on 
the way of voting by the proxy shall be 
done by marking (underlining or 
circumscribing) the voting instructions on 
each of the proposed resolutions on the 
agenda. 

4. В случаите на непосочване на 
начина на гласуване за предлаганите 
решения по въпросите от дневния ред, 

4. Given that a voting instruction on 
the proposed resolutions on the agenda is 
not marked, the proxy shall have the 
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пълномощникът има право на преценка 
дали да гласува и по какъв начин. 

discretion whether to vote and how. 

Преупълномощаването с изброените по-
горе права е нищожно. 

Reauthorization with the powers 
mentioned hereinabove is invalid. 

 

дата/ date: _________ 

 

Упълномощител/ Authorizer: 

 

_________________________ 

 


