ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ” АД

свикано на 13.11.2017 г. от 15 часа, в седалището на
дружеството: гр. София, ул. Козлодуй № 14

ДНЕВЕН РЕД:
1.
Одобряване докладите на УС (индивидуален и консолидиран) за
дейността на дружеството през 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява докладите
на УС (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2016 г.;
2.
Одобряване докладите на одитора за извършените проверки на
годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и
консолидиран); проект за решение - ОСА одобрява докладите на одитора за
извършените проверки на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.
(индивидуален и консолидиран);
3.
Одобряване доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;
проект за решение – ОСА одобрява доклада на Одитния комитет за дейността му през
2016 г.;
4.
Одобряване доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.;
проект за решение – ОСА одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2016 г.;
5.
Одобряване на годишните финансови отчети на „Енергоремонт-Холдинг”
АД за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОСА одобрява
годишните финансови отчети на „Енергоремонт-Холдинг” АД за 2016 г.(индивидуален
и консолидиран);
6.
Избор на одитор на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОСА
избира одитор на дружеството за 2017 г.;
7.
Освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2016 г.;
8.
Освобождаване Алипи Петров Алипиев и Николай Радославов Райчев като
членове на Надзорния съвет (НС) и избор на нови членове на НС на дружеството;
проект за решение – ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет и избира нови
членове на НС на дружеството;
9.
Определяне на мандата, възнаграждението, гаранциите на членовете на НС,
определяне възнаграждението на членовете на УС и оправомощаване от ОСА на лице,
чрез което да се сключат от името на дружеството договори по чл. 242, ал. 6 от ТЗ;
проект за решение – ОСА избира членовете на НС с мандат от 5 (пет) години, определя
възнаграждение на членовете на НС в размер на три минимални работни заплати за
страната, гаранция за управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение,
възнаграждение на членовете на УС в размер на три минимални работни заплати за
страната и оправомощава Председателя на НС да сключи от името на дружеството
договор по чл. 242, ал. 6 от ТЗ с избраните членове на НС;
10.
Приемане на промени в Устава на „Енергоремонт-Холдинг“ АД; проект за
решение – ОСА приема промени в Устава на „Енергоремонт-Холдинг“ АД;
11. Промени в състава на одитния комитет на дружеството; проект за решение
– ОСА освобождава членове на одитния комитет и избира нови членове на одитния
комитет;
12.
Приемане на правила за дейността на одитния комитет на дружеството;
проект за решение – ОСА приема правила за дейността на одитния комитет на
дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДИТЕ НА УС (ИНДИВИДУАЛЕН И
КОНСОЛИДИРАН) ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ
2016 г.

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри докладите на УС
(индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2016 г.

Приложение: 1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г. към ГФО;
2. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 г. към КФО;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДИТЕ НА ОДИТОРА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ
ПРОВЕРКИ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА
ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2016 Г. (ИНДИВИДУАЛЕН И
КОНСОЛИДИРАН)

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри докладите на одитора за
извършените проверки на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.
(индивидуален и консолидиран).

Приложение: 1. Доклад на независимия одитор към ГФО и декларация по чл. 100н, ал.
4, т. 3 от ЗППЦК;
2. Доклад на независимия одитор към КФО;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2016 Г.

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри доклада на Одитния комитет
за дейността му през 2016 г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ЗА 2016 Г.

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри доклада на директора за
връзки с инвеститорите за 2016 г.

Приложение: Доклад на ДВИ за 2016 г.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА
„ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД ЗА 2016 Г.
(индивидуален и консолидиран)

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри годишните финансови отчети
на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран).

Приложение: Годишни финансови отчети на “Енергоремонт – Холдинг” АД
за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.

Предлага се Общото събрание да избере като одитор на “Енергоремонт – Холдинг” АД
за 2017 г. Росица Игнатова Томова притежаваща диплом № 319/1995 г., вписана в
списъка на регистрираните одитори.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС И УС
ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2016 Г.

Предлага се Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на
надзорния съвет и управителния съвет за дейността им през 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И
ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ (НС) НА
ДРУЖЕСТВОТО

Предлага се Общото събрание да освободи г-н Николай Радославов Райчев с ЕГН
6208036667 и г-н Алипи Петров Алипиев с ЕГН 6408233302 като членове на Надзорния
съвет и да избере г-н Хезел Руурд Ван Риел, роден на 19.02.1967 г., и Жил Александр
Люсиен Рейнаерт, роден на 17.06.1959 г., като членове на Надзорния съвет на
дружеството.

Приложения: 1. Информация за членовете на НС;
2. Свидетелства за съдимост;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО,
ГАРАНЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС, ОПРЕДЕЛЯНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС И
ОПРАВОМОЩАВАНЕ ОТ ОСА НА ЛИЦЕ, ЧРЕЗ КОЕТО ДА СЕ
СКЛЮЧАТ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.
242, АЛ. 6 ОТ ТЗ

Предлага се Общото събрание на акционерите да избере членовете на НС с мандат от 5
(пет) години, определя възнаграждение на членовете на НС в размер на три минимални
работни заплати за страната, гаранция за управление в размер на 3-месечното им
брутно възнаграждение, възнаграждение на членовете на УС в размер на три
минимални работни заплати за страната и оправомощава Председателя на НС да
сключи от името на дружеството договор по чл. 242, ал. 6 от ТЗ с избраните членове на
НС;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД

Предлага се Общото събрание на акционерите да приеме предложенията на
мажоритарния акционер ДИЙТСМАН Н.В. за промени в Устава на „ЕнергоремонтХолдинг“ АД

Приложение: Предложения от мажоритарния акционер ДИЙТСМАН Н.В. за промени в
Устава на „Енергоремонт-Холдинг“ АД;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предлага се Общото събрание на акционерите да освободи настоящия състав на
Одитния комитет и избере следните нови членове на Одитния комитет: проф. Огнян
Димитров Андреев, доц. д-р Силвия Димитрова Костова и Владимир Иванов Василев.

Приложение: 1. Предложение от Председателя на Управителния съвет на
„Енергоремонт-Холдинг“ АД ;
2. Декларации по чл. 107, ал. 4, във връзка с ал. 5 от Закона за
независимия финансов одит .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
ДРУЖЕСТВОТО

Предлага се Общото събрание на акционерите да одобри правила за дейността на
одитния комитет на дружеството.

Приложение: Правила за дейността на одитния комитет на дружеството

