ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД, проведено на 5 юли 2010 г.
Днес, 5 юли 2010 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в
гр. София, ул. ”Стефан Караджа” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ”АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с
акт на вписване 20100603085523/03.06.2010 г. и на интернет страницата на дружеството –
http//chimimport.bg, секция “Информация за инвеститори”, съгласно разпоредбата на чл. 115,
ал. 5 от ЗППЦК.
Общото събрание се откри от Велислава Балтова, която съобщи, че на обявената
първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото
събрание, като към 16.00 ч. от общо 150 610 450 /сто и петдесет милиона шестстотин и десет
хиляди четиристотин и петдесет/ броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции,
с право на глас (акции клас „А”), са представени 126 173 895 броя акции, представляващи
83,78 на сто от от общия брой акции с право на глас (акции клас «А») или 52,65 на сто от
целия капитал на дружеството.
За участие в Общото събрание на акционерите на “Химимпорт” АД са регистрирани
9 (девет) акционера - физически лица и 6 (шест) акционера-юридически лица, представлявани
от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък,
представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционериюридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили
пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.
На събранието присъстват г-н Александър Керезов – Заместник-председател на
Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД и г-н Миролюб Иванов – член на Управителния
съвет на “ХИМИМПОРТ” АД.
Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да
присъстват Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Желязкова, Десислава Иванова
Миленова и Дина Кръстева Паскова, които не са акционери. Други предложения не бяха
направени.
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват
Магдалена Бисерова Илкова, Мира Кралева Желязкова, Десислава Иванова Миленова и
Дина Кръстева Паскова, които не са акционери.

Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 52,65
на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 063 145 броя акции, представляващи 99,91 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
110 750 броя акции, представляващи 0,09 на сто
от представените на събранието акции с право на глас.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на
«ХИМИМПОРТ» АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на
общото събрание да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, за секретар – Десислава
Иванова Миленова и за преброители – Мира Кралева Желязкова и Магдалена Бисерова
Илкова.
Други предложения не бяха направени.
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на
“ХИМИМПОРТ” АД, както следва:
- Велислава Георгиева Балтова – за председател на общото събрание,
- Десислава Иванова Миленова – за секретар на общото събрание,
- Мира Кралева Желязкова и Магдалена Бисерова Илкова - за преброители на
гласовете.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 063 145 броя акции, представляващи 99,91 на сто
от представените на събрнието акции с право на глас
0 броя акции
110 750 броя акции, представляващи 0,09 на сто
от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят на Общото събрание Велислава Балтова обяви пред присъстващите
акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно
Общо събрание на акционерите на “Химимпорт “ АД, обявена в Търговския регистър с Акт на
вписване 20100603085523/03.06.2010 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения,
времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум,
както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за
упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото
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събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за
Общото събрание на акционерите на «Химимпорт» АД са обявени на интернет страницата на
дружеството – http//chimimport.bg, секция “Информация за инвеститори". В съответствие с
разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в
Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния
депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния
депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това
Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.
Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени
в Търговския регистър, както следва:
1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на
“Химимпорт” АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния
съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско
предприятия за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009
г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на
дружеството за 2009 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на
«Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и
заверен Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за
дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС
приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и
управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на «Химимпорт»
АД за 2009 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания
одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на
консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на
«Химимпорт» АД за 2009 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания
годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
7. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г. Проект за
решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;
8. Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г.
привилегировани акции. Проект за решение – ОС взема решение отнасно изплащане от
печалбата за 2009 г. на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г.
привилегировани акции, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред
предложение.
9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд
«Резервен». Проект за решение – ОС не разпределя дивидент по обикновените акции от
печалбата за 2009 г. и увеличава фонд “Резервен” съгласно съдържащото се в
материалите по дневния ред предложение ;
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и
Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. Проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на
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дружеството за дейността им през 2009 г.;
11. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и
Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС определя възнагражденията
на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството, съгласно
направено предложение;
12. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Проект за решение – ОС избира
предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие «Грант
Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г., което да извърши
проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов
отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.;
13. Разни.
Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно
разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да
приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени
всички акционери. Тя обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския
регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване
на допълнителни въпроси в дневния ред.
Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на
редовното Общо събрание на дружеството (акт на вписване 20100603085523/03.06.2010 г.)
беше подложен на гласуване.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:
0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:
0 броя акции.
Общото събрание на акционерите приема с единодушие събранието да се проведе при
предварително обявения дневен ред.
“ЗА”:

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както
следва:
Беше предложено въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат
разгледани заедно (ан блок). Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното
гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
ПРОЦЕДУРНО Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа
до шеста от дневния ред заедно.

4
Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД, проведено на 5 юли 2010 г.

Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че доклада
на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г., Доклада
на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на
Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., проверения и заверен Годишен финансов
отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г., Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет
за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г., Доклада на регистрирания
одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания
финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г. и Консолидирания годишен финансов отчет на
«Химимпорт» АД за 2009 г. са представени като част от материалите за настоящото общо
събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на
дружеството 30 дни преди откриване на събранието.
На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по
материалите по точка първа до точка шеста от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване
на предложенията за решения по точки първа до шеста от дневния ред на събранието
поотделно.
Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от
дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за
дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за
дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.
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Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение
по втора точка от дневния ред, именно: Общото събрание на акционерите приема доклада
на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка
на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния
финансов отчет на дружеството за 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния
ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен
финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен
Годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по
четвърта точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния
консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт»
АД за 2009 г.;
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
6
Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД, проведено на 5 юли 2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на
Управителния съвет за дейността и управлението на «Химимпорт» АД за 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по пета точка от дневния
ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания
одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания
финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания
одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на
консолидирания финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение
по шеста точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и приема
консолидирания годишен финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.;
След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен
финансов отчет на «Химимпорт» АД за 2009 г.
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Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:
Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.
Председателят на събранието напомни, че отчетът на одитния комитет за дейността му
през 2009 г. е бил представен като част от материалите и представи предложението на
Управителния съвет за решение по седма точка от дневния ред, както следва: «Общото
събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2009 г.»
Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по
точка седма от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на
събранието.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността
му през 2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:
Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани
акции.
«Общото събрание на акционерите приема редложението за решение на Управителния съвет
на дружеството за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г.
Привилегировани акции, а именно:
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„8.1. Общото събрание взима решение за изплащане на гарантиран дивидент по издадените
през 2009 г. привилегировани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без
право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции (“Привилегированите акции”),
дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за публично
предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22
април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:
/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегировани
акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след деня
на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегировани акции към
тази дата;
/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2009 г., е в размер
на 0,1077 (нула цяло хиляда и седемдесет и седем) лева, като общата сума за гарантиран дивидент
за 2009 по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 9 590 000 (девет милиона
петстотин и деветдесет хиляди) лева;
/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо
събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централния
депозитар.
8.2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да
предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.»

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по
осма точка от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на
събранието.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема редложението за решение на Управителния
съвет на дружеството за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г.
Привилегировани акции, а именно:
8.1. Общото събрание взима решение за изплащане на гарантиран дивидент по
издадените през 2009 г. привилегировани акции с 9% гарантиран дивидент, гарантиран
ликвидационен дял и без право на глас, задължително конвертируеми в обикновени акции
(“Привилегированите акции”), дължим съгласно условията на Привилегированите акции,
съдържащи се в проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на
Привилегированите акции, одобрен с решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за
финансов надзор, както следва:
/а/ Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на Привилегировани
акции, посочени в списъка на Централния депозитар по чл. 115в от ЗППЦК към 14-тия ден след
деня на настоящото годишно Общо събрание – за притежаваните от тях Привилегировани
акции към тази дата;
/б/ Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2009 г., е в
размер на 0,1077 (нула цяло хиляда и седемдесет и седем) лева, като общата сума за гарантиран
дивидент за 2009 по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до 9 590 000
(девет милиона петстотин и деветдесет хиляди) лева;
/в/ Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото Общо
събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на Централния
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депозитар.
8.2. Общото събрание овластява изпълнителните директори на Дружеството да
предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по
т.1.

Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:
Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и увеличаване на фонд
«Резервен».
Председателят на общото събрание представи предложението на Управителния съвет
за решение по тази точка, а именно:
„Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на
Управителния съвет на «Химимпорт» АД за разпределяне на печалбата на дружеството за
2009 г. И увеличаване на фонд «Резервен», както следва:
„9.1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2009 г. дивидент по
обикновените акции.
9.2. Общото събрание увеличава фонд “Резервен” от 6 534 468 лв.(шест милиона
петстотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева) на 59 912 000
лв. (петдесет и девет милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева) със средства от
следните източници: /а/ 22 607 191 лв. (двадесет и два милиона шестстотин и седем хиляди
сто деветдесет и един лева), представляващи 25% от текущата печалба за 2009 г.; и /б/ 30
770 341 (тридесет милиона седемстотин и седемдесет хиляди триста четиридесет и един
лева) с източник неразпределената печалба от минали години.
9.3. Нетната печалба на Дружеството за 2009 г., в размер на 90 429 хил. лева
съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., след приспадането на: /а/
заделянето на 25% за фонд “Резервен” съгласно т.2 /а/ от настоящото решение; и /б/
дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2009 г. по Привилегированите
акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по точка девета от
дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).”
Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по
девета точка от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на
събранието.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на
Управителния съвет на «Химимпорт» АД за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2009 г. И увеличаване на фонд «Резервен», както следва:
„9.1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2009 г. дивидент по
обикновените акции.
9.2. Общото събрание увеличава фонд “Резервен” от 6 534 468 лв.(шест милиона
петстотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева) на 59 912 000
лв. (петдесет и девет милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева) със средства от
следните източници: /а/ 22 607 191 лв. (двадесет и два милиона шестстотин и седем
хиляди сто деветдесет и един лева), представляващи 25% от текущата печалба за 2009 г.;
и /б/ 30 770 341 (тридесет милиона седемстотин и седемдесет хиляди триста четиридесет и
един лева) с източник неразпределената печалба от минали години.
9.3. Нетната печалба на Дружеството за 2009 г., в размер на 90 429 хил. лева
съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., след приспадането на: /а/
заделянето на 25% за фонд “Резервен” съгласно т.2 /а/ от настоящото решение; и /б/
дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент за 2009 г. по
Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание по
точка девета от дневния ред, да се отнесе като неразпределен положителен финансов
резултат (печалба).
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

По десета точка от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на
дружеството за дейността им през 2009 г.
Председателят на Общото събрание Велислава Балтова прочете предложението на
Управителния съвет за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността
им през 2009 г., и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по
точка шеста от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на
събранието.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД освобождава от
отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през
2009 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:
Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет
на дружеството
Председателят на общото събрание прочете предложението на Управителния съвет на
“Химимпорт” АД възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството да
бъдат в размер на 2 000 (две хиляди) лева месечно.
На присъстващите акционери беше дадена думата за други предложения за решения,
въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.
Изказвания и други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по предложението за решение по единадесета точка от дневния ред на
събранието.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите на “ХИМИМПОРТ” АД приема
възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството да бъдат в
размер на 2 000 (два хиляди) лева месечно.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.
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По дванадесета точка от дневния ред:
Избор на регистриран одитор за 2010 г.
Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет, а
именно: Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите да избере
специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на
дружеството за 2010 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет
и консолидирания годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.
На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и
изказвания по дванадесета точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да
премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по дванадесета точка от
дневния ред.
След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско
предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г.,
което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания
годишен финансов отчет на „Химимпорт” АД за 2010 г.
Резултат от проведенто гласуване:
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 126 173 895 броя акции,
представляващи 83,78 на сто от представените на събранието акции с право на глас или
52,65 на сто от целия капитал на дружеството.
“ЗА”:
“ПРОТИВ”:
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

126 173 895 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
0 броя акции
0 броя акции.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата
на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари.
На присъстващите членове на Управителния съвет на „Химимпорт” АД бяха зададени
въпроси, свързани с процедурата по конвертиране на привилегированите акции в обикновени
акции през 2016 г. и изплащането на гарантиран дивидент.
Акционерът Кристиян Костов отправи въпрос към г-н Алекнадър Керезов – заместникпредседател на Управителния съвет на „Химимпорт” АД, засягащ евентуално листване на
борсата на акциите на ЗАД „Армеец”, каквито планове са били обявени от Холдинга.
В отговор на акционера Кристиян Костов г-н Алекандър Керезов поясни, че плановете
за листване на акциите на ЗАД „Армеец” на борсата принципно не са променени, но предвид
цените, на които се търгуват акциите на пуличните дружества понастоящем, дават основание
на ръководството на Холдинга да не предприема подобна стъпка в настоящия момент.
Що се отнася до въпроса за дължимия гарантиран дивидент през 2016 г., на който дават
13
Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД, проведено на 5 юли 2010 г.

14
Протокол от редовното Общо събрание на акционерите на “Химимпорт” АД, проведено на 5 юли 2010 г.

