Образец на пълномощно за акционер – физическо лице

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № .......................,
издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в
качеството си на акционер на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ с ЕИК: 204729982, притежаващ
....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “БРАВО
ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице
………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на
.......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,
или
В случай на пълномощник юридическо лице
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№.,
ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ
документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес:
гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет. ........., ап. ........., в качеството му на .....................................
да ме представлява на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ
ФОНД” АДСИЦ, на 08.12.2022 г. в 10:30 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев” № 1, а при липса на
кворум на 23.12.2022 г. в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1.Приемане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
Дружеството за 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Мур
България Одит“ ООД с рег. № 131 в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО),
с отговорен одитор – Иван Симов, рег. № 0481 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, който да провери и завери
годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

Начин на гласуване: ………………………………
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за
гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави
допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не
обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени
и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма
право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ
пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да
прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………

Забележки:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За»,
«против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в
заключителния параграф на Пълномощното.
3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на
акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки
от въпросите от дневния ред.

Образец на пълномощно за акционер – юридическо лице

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № .......................,
издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в
качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в
………………………, ул……………….№., ет……., рег. по ф.д. №………/……..г. по описа на
…………….съд, БУЛСТАТ/ЕИК…………….., притежаващо ....................... /......................./ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ с ЕИК:
204729982, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице
………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на
.......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,
или
В случай на пълномощник юридическо лице
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№.,
ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ
документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр.
..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................
да представлява управляваното от мен дружество на извънредното общо събрание на акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ с ЕИК: 204729982, на 08.12.2022 г. в 10:30 часа в гр. София, район
Лозенец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1, а при липса на кворум на 23.12.2022 г. в 10:30 часа на същото
място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани ........................... броя
акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. на „БРАВО
ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите
приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.
Начин на гласуване: ………………………………
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за
гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави
допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не
обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени
и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма
право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ
пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да
прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: …………………………………
Забележки:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «За»,
«против», «по своя преценка» или «въздържал се».
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в
заключителния параграф на Пълномощното.
3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на
акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки
от въпросите от дневния ред.

До
Съвета на директорите
на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ

ПРЕПОРЪКА
на Одитния комитет
относно продължаване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Браво Пропърти Фонд“
АДСИЦ за финансовата 2022 година
Съгласно решение на Одитния комитет от 27.10.2022 г., Ви уведомявам за следното:
Във връзка с разпоредбите на чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независим финансов одит (ЗНФО)
препоръката на Одитния комитет е за продължаване за срок от 1 година на одитния ангажимент на
досегашния одитор – одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД с рег. № 131 в регистъра по чл. 20
от ЗНФО с отговорен одитор – Иван Симов, рег. № 0481 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО.
Препоръката ни за продължаване с още една година на одитния ангажимент е изцяло съобразена с
изискванията на чл. 65, ал. 3 от ЗНФО (за допустима максимална продължителност на одит ангажимент при
задължителен финансов одит на предприятие от обществен интерес от седем поредни години от датата на
назначаване на одитора) и член 17, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на основание чл. 16 от
същия Регламент.
Нашата препоръка се основава на факта, че през 2021 г. „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ ангажира за
пети пореден път „Мур България Одит“ ООД за извършване на задължителен одит на неговия годишен
финансов отчет. В резултат на нашето наблюдение върху независимостта и качеството на изпълнение на
задължителния финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., проведен от „Мур
България Одит“ ООД, както и на навременната комуникация и докладване от одитора към Одитния комитет,
съгласно чл. 60 от ЗНФО, нашата преценка е, че задължителния одит за 2021 г. бе извършен професионално,
качествено и навременно, което допринесе за спазване на всички законови разпоредби относно публичното
оповестяване на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
В случай, че препоръката ни за избор на независим одитор за финансовата 2022 година бъде приета и
одобрена от Общото събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, то това ще бъде шести
пълен непрекъснат ангажимент на одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД от максимално
допустимите седем поредни одит ангажимента, съгласно разпоредбите на чл. 65 от ЗНФО.
Настоящата препоръка на Одитния комитет не е повлияна от трета страна, както и не ни е наложена клауза
от вида, посочена в параграф 6 на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

27.10.2022 г.
гр. София

С уважение,
А. Ангелова-Тумбева
Председател на Одитния комитет

