На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за
финансов надзор публикува като практика следните изисквания относно съдържанието на
поканата за свикване на общо събрание на акционерите /ОСА/ на публично дружество в
съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,
подзаконовите нормативни актове и Търговския закон /ТЗ/:
1. В поканата за свикване на ОСА на публично дружество следва да се посочват
лицата, имащи право да участват в ОСА, а именно - лицата, които са акционери на
дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от
“Централен депозитар” АД.
В хипотезите, когато провеждането на ОСА е отложено поради липса на кворум,
съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е
законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се
посочи и в поканата за първото заседание. В тези случаи, е необходимо и съответното
дружество следва да изисква от “Централен депозитар” АД предоставянето на нов списък на
акционерите, в който като акционери с право на глас на конкретното ОСА да бъдат включени
и лицата, придобили акции 14 дни преди датата на заседанието при спадащ кворум.
Съобразно чл. 115а, ал. 2 от ЗППЦК, Централен депозитар е длъжен да предоставя такива
списъци на дружеството по искане на лицето, овластено да го управлява и представлява. След
получаване на уведомление от съответно дружество за непровеждане на ОСА поради липса
на кворум и предстоящото му провеждане при спадащ кворум на посочената в обнародваната
покана дата, "БФБ - София" АД променя първоначално обявената последна дата за сключване
на сделки и оповестява нова дата за сключване на сделки, в резултат на които приобретателят
на акциите може да упражни правото на глас по тях на заседанието при спадащ кворум.
2. За участие в ОСА акционерите-физически лица се легитимират с документ за
самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане.
За да бъдат регистрирани акционерите за участие в ОСА, не е необходимо да
представят депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, тъй като те не са длъжни по
силата на нормативен акт да се снабдят с такава. Това условие за регистрация за събранието
няма основание в закона, то е ограничително за голям брой акционери и ги принуждава да
правят допълнителни разходи по издаването на депозитарни разписки. То е предпоставка за
накърняване правата на акционерите/инвеститорите, тъй като може да доведе до недопускане
на правоимащ акционер да участва в общото събрание.
3. Съгласно чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, поканата следва да съдържа конкретни
предложения за решения по дневния ред.
4. На основание чл. 115, ал. 3, изр. 1 от ЗППЦК и чл. 42, ал. 1 от Наредба №
2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, публичните

дружества представят на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на
инвестиционната дейност”, на регулирания пазар, на който се търгуват акциите им, и на
Централния депозитар поканата за свикване на ОСА и материалите по дневния ред на ОСА,
най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Съгласно чл. 224, ал. 1 от ТЗ това са
писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, които трябва да бъдат поставени на
разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване или изпращане на
поканите за свикване на ОСА.
5. Когато акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи
поне 5 на сто от капитала на публично дружество, упражни правото си по чл. 223а от ТЗ,
директорът за връзки с инвеститорите следва да предприеме незабавни действия /най-късно
до края на следващия работен ден, след постъпването, на основание чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, на
списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материал, свързани с тях/ да
уведоми съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК заместник-председателя, ръководещ управление
“Надзор на инвестиционната дейност”, Централен депозитар и регулирания пазар, където се
търгуват акциите на публичното дружество за включените в дневния ред на общото събрание
на акционерите, съгласно определението на регистърния съд, въпроси, предложения за
решения и писмените материал, свързани с тях.

Практиката е приета с протокол № 28/30.06.2004 г. на заседание на Комисията за
финансов надзор.

