
                                                 ПЪЛНОМОЩНО  
 
Подписаните ................................................................................................................., 
ЕГН ..................................., лична карта № ……………….,     изд. на 
……………………… г. от МВР-.............., в качеството си на 
.............................................. и .................................................................., ЕГН 
..............................................................., лична карта № ………………….., изд. на 
……………………. г., от МВР.............................., в качеството си на 
............................................ на ....................................................................., ЕИК 
........................... и представляващ - в качеството му на облигационер, 
притежаващ ....................... /........................................../ броя корпоративни 
облигации от емисия с ISIN BG2100014211 , издадена от „МЪНИ ПЛЮС 
МЕНИДЖМЪНТ“ АД , ЕИК 206613478 , на основание чл. 226, вр. чл. 214, ал. 5 
от ТЗ, 

 
      УПЪЛНОМОЩАВАМE: 
 
.................................................., ЕГН ................................., лична карта № 
............................., изд. на ......................... г., от МВР-......................, с постоянен 
адрес в гр. ............................................................ 

 
да представлява .............................................................................................., вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК .........................., със 
седалище и адрес на управление в гр. ............................................................., 
.......................................................... на Общото събрание на облигационерите в „ 
МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД , ЕИК 206613478, седалище и адрес на 
управление: област София, община Столична, гр. София 1766, район Витоша, ул. 
„Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6Б, което ще се проведе на 05.08.2022 г. от 
10.30 ч. на адреса на управление на дружеството в област София, община 
Столична, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 
6Б, при липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 227, 
ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 
22.08.2022 г. от 10.30 часа на същото място при същия дневен реди, да гласува с 
…………………… /……………………………………./ броя корпоративни 
облигации от емисия с ISIN BG2100014211, издадена от „ МЪНИ ПЛЮС 
МЕНИДЖМЪНТ“ АД , ЕИК 206613478, по въпросите от дневния ред, съгласно 
указания по - долу начин, а именно: 
 
           Точка първа: Промяна в собствеността на дружеството. 

 
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема 

предложената от емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД промяна в 
собствеността на дружеството, а именно: 
Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в собствеността 
на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД, като мажоритарният собственик на 
капитала Владимир Иванов Владимиров, притежаващ пряко 99,72 % от капитала 



на Дружеството, продаде същите по законоустановения ред на „ФИНАНС 
ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 206846379.   
 

Точка втора: Разни 
 
        
                                                
 
 
                      УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: 
  

                                                                                                                          
______________            ______________ 
                                                                                                                         
/........................................./                    /........................................./ 

      
  
 
                                       
 
 


