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Този документ е неофициален превод на Английски език на документ, изготвен на 
Холандски език. 

В този превод е направен опит съдържанието на оригинала да бъде предадено във 
възможно най-дословна форма, без да се нарушава последователността на текста. 
Неизбежно е наличието на разлики, които може да са възникнали при превода, като в 
такъв случай, версията на Холандски език ще има превес. 

Акт за Изменение на Устава 

на: ТиБиАй Файненшъл Сървисиз Б.В. (TBI Financial Services B.V.) 

На единадесети Август две хиляди и шестнадесета година, се яви пред мен, Лурен-Ян Хейман 
(Lourens-Jan Hejmans), заместник-Нотариус, оттук нататък наричан: „Нотариуса”, в качеството 
ми на заместник на Фреерк Волдерс (Freerk Volders), нотариус (notaris) в Ротердам, Холандия 
(„Нотариусът”): 

Катарина Анна Петронелла Дрийсен (Catharina Anna Petronella Driessen), родена в Арнем, 
Холандия, на четиринадесети Ноември хиляда деветстотин осемдесет и четвърта година, за 
целите на този акт избираща за свое местожителство адреса на моя, Нотариуса, офис (De 
Cuserstraat 85А, 1081 CN, Амстердам, Холандия), съгласно нейното заявление, действаща с цел 
изпълнението на решение за промяна на Устава, взето извън Общо Събрание на единадесети 
Август две хиляди и шестнадесета година, от Общото Събрание на акционерите на ТиБиАй 
Файненшъл Сървисиз Б.В., частно търговско дружество с ограничена отговорност (на 
Холандски език - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) съгласно Холандското 
законодателство, с регистрирано седалище в гр. Амстердам, Холандия, и място на извършване 
на дейността на адрес: Claude Debussylaan 30, Vinoly Building, 13-ти етаж, 1082 MD Амстердам, 
Холандия, вписано в Търговския Регистър на Търговската Камара под номер: 34165471 
(„Дружеството”), по силата на което решение, явилото се пред мен лице притежава също и 
пълномощията да изпълни гореупоменатото решение. Лицето, явило се пред мен, в 
гореуказаното си качество, заяви, че в резултат на гореупоменатото решение за промяна на 
Устава на Търговското дружество, от днешната дата Уставът на Търговското дружество ще 
гласи следното:  

УСТАВ 

ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В този Устав: 

– орган (orgaan) е термин, който се използва за обозначаване на Управителния съвет
или Общото Събрание на Дружеството;
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– конфликт на интереси (tegenstrijdig belang) означава пряк или косвен личен
интерес, който влиза в конфликт с интереса на Дружеството и неговата бизнес
дейност;

– ГКХ означава Граждански Кодекс на Холандия;

– в писмен вид и писмено (schriftelijk) означава четливо и възпроизводимо
съобщение, изпратено чрез обикновено писмо, факс, електронно писмо или всеки
друг начин на електронна комуникация, освен ако не е указано друго в
Холандското законодателство или този Устав;

– Управителен съвет (bestuur) e органа, съставен от Изпълнителните Директори;

– Изпълнителен Директор (bestuurder) e Изпълнителен Директор, съгласно
определението в законодателството на Холандия;

– Право на участие в Общо Събрание (vergaderrecht) означава правото, независимо
дали в лично качество или чрез притежател на писмено пълномощно, на участие в
Общо Събрание и на официално обръщение към участниците в такова Общо
Събрание;

– Лице (лица) с право на участие в Общо Събрание (vergadergerechtigde(n)) са
акционерите (с или без право на глас), както и притежателите на право на
плодоползване от дейността на Дружеството или на право на залог с право на глас.

ЧЛЕН 2. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 

2.1. Наименованието на Търговското дружество е: 

ТиБиАй Файненшъл Сървисиз Б.В. (TBI Financial Services B.V.) 

2.2. Търговското дружество е със седалище в Амстердам. 

ЧЛЕН 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

3.1. Предметът на Търговското дружество е: 

– развиване на дейност в областта на банковите и финансовите услуги;

– учредяването, участието в, и финансирането на търговски дружества и бизнес
дейности;

– сътрудничеството, експлоатацията и управлението на дейностите или
предоставянето на консултантски услуги на търговски дружества и други
предприятия;

– даването и взимането в заем на финансови средства;

– предоставянето на обезпечение за финансови и други задължения на Дружеството,
на други търговски дружества и предприятия, свързани с търговското дружество в
група от компании, или на трети страни;

– предоставянето на гаранции, влизането в ролята на поръчител, както и
съвместното и поотделно обвързване на Дружеството или на неговите активи с
дългове или други задължения на самото Дружество, на търговски дружества и
предприятия, свързани с Дружеството в група от компании, или на трети страни;

– придобиването, експлоатацията и разпореждането с имущество, включително с
вписано имущество; и
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– придобиването, експлоатацията и разпореждането с права върху промишлена и
интелектуална собственост,

както и извършването на всякакви други действия, които са еднократни или 
подпомагащи гореуказаните дейности, в най-широк смисъл. 

ЧЛЕН 4. АКЦИИ 

4.1. Капиталът на Търговското дружество се състои от акции, всяка от които е с номинална 
стойност от едно евро (€ 1). 

4.2. Акциите ще бъдат поименни и ще бъдат номерирани с поредни номера, започващи с 
номер 1. 

4.3. Дружеството няма да издава сертификати за емитираните акции. 

ЧЛЕН 5. ЕМИТИРАНЕ НА АКЦИИ 

5.1. Акциите ще бъдат емитирани, съгласно решение, прието от Общото Събрание. Също 
така, решението ще определя цената и другите правила и условия на емисията. При 
спазване на условията на член 2:191, алинея 1, ГКХ, второ изречение, номиналната 
цена на всяка акция трябва да бъде внесена и платена при записването за емисията. 

5.2. Общото Събрание може да оправомощи друг орган със своите права, съгласно 
предходната алинея, като също така може да оттегли тези правомощия. 

5.3. Съгласно законодателството на Холандия, всеки акционер има преференциално право 
за изкупуване на акции върху всяка емисия на акции, на пропорционална основа (pro 
rata), съобразно съвкупния брой на притежаваните от него акции. 

Гореуказаното преференциално право не подлежи на прехвърляне. 

За всяка отделна емисия на акции, преференциалното право за изкупуване на акции 
може да бъде ограничено или преустановено чрез решение, прието от Общото 
Събрание. Ако Общото Събрание е делегирало своите права, посочени в алинея 5.1. на 
друг орган съгласно алинея 5.2., то правомощието, указано в предното изречение, се 
придобива и от този друг орган за същия период. 

5.4. Разпоредбите на предходните алинеи от този член, са приложими с необходимите 
изменения (mutatis mutandis) към предоставянето на правото за записване за акции. 

ЧЛЕН 6. СОБСТВЕНИ АКЦИИ 

6.1. При емисия на акции, Дружеството няма правото да се записва за собствените си 
акции. 

6.2. Управителният съвет взима решение относно придобиването на акции в капитала на 
Дружеството. Придобиването на акции от Дружеството в своя капитал, когато тези 
акции не са напълно изплатени, ще бъде нищожно и без правна сила. 

6.3. Дружеството не може да придобива своите напълно изплатени акции, освен 
безвъзмездно, и при условие че: 

а. разликата между собственият капитал на Дружеството минус цената на 
придобиване е по-малка от резервите, които трябва да бъдат поддържани в 
съответствие със законодателството на Холандия; или 
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б. Управителният съвет знае или може да предвиди с необходимата степен на 
увереност, че при придобиването на акциите Дружеството няма да бъде в 
състояние да обслужва задълженията си, когато те станат платими. 

6.4. Ако Дружеството не бъде в състояние да продължи да изплаща своите краткосрочни 
задължения след придобиването на акциите по всеки друг начин, освен безвъзмездно, 
то Изпълнителните Директори, които в момента на придобиването са знаели или е 
трябвало да предвидят това с необходимата степен на увереност, носят солидарна и 
индивидуална отговорност към Дружеството, като са задължени да го обезщетят за 
отрицателната разлика, предизвикана от придобиването плюс лихвите, начислени от 
деня на придобиването. Останалите условия от член 2:207, алинея 3 от ГКХ, са 
приложими в една такава ситуация. 

Лицето, прехвърлило акциите, което е трябвало да знае или е трябвало да предвиди с 
необходимата степен на увереност, че след придобиването на акциите Дружеството 
няма да може да изплаща своите краткосрочни задължения, е солидарно и 
индивидуално задължено да обезщети Дружеството за недостига на средства, 
предизвикан от придобиването, като максималният размер на обезщетението трябва 
да бъде не по-голям от цената на придобиване на акциите, прехвърлени от него, плюс 
законната лихва от деня на придобиването. Ако Изпълнителните Директори са 
изплатили размера на обезщетенията съгласно първото изречение от настоящата 
алинея, то плащането, указано в предходното изречение, трябва да бъде извършено 
към Изпълнителните Директори, пропорционално на частта, която всеки от тях е 
изплатил. Изпълнителните Директори и лицето, прехвърлило акциите, няма да имат 
правото да прихващат своите дългове, съгласно тази алинея. 

6.5. Предходните алинеи не се прилагат за собствените акции на Дружеството, придобити в 
качеството му на универсален правоприемник (algemene titel). 

6.6. В алинеите от 6.2. до 6.5. включително, в термина „акции” се включват и депозитарните 
разписки за акции. 

6.7. След придобиването на своите собствени акции, минимум една акция с право на глас 
трябва да бъде притежавана от и от името на лице, различно от Дружеството или някое 
от дъщерните й дружества. 

ЧЛЕН 6. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА 

7.1. Общото Събрание може да вземе решение за намаляване на емитирания капитал като 
анулира акции или като промени Устава на Дружеството за намаляване на 
номиналната стойност на акциите. Такова решение не трябва да води до 
възстановяване на суми за сметка на резервите, които Дружеството е задължено да 
поддържа съгласно законодателството на Холандия. 

7.2. Законодателството на Холандия се прилага по отношение на намаляването на 
емитирания капитал и привеждането му в изпълнение. 

7.3. След анулирането на акциите, минимум една акция с право на глас трябва да бъде 
притежавана от и от името на лице, различно от Дружеството или някое от дъщерните 
му дружества. 
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7.4. Алинея 19.2. до 19.4. включително са приложими с необходимите изменения (mutatis 
mutandis) към дадено решение за намаляване на емитирания капитал с изплащане на 
акциите. 

ЧЛЕН 8. ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ ЗА АКЦИИ, ЗАЛОГ НА АКЦИИ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА 
ПЛОДОПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ АКЦИИТЕ, ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ 

8.1. Депозитарните разписки за акции не дават права за участие в Общите Събрания на 
Дружеството. 

8.2. На дадени акции може да бъде предоставено право на плодоползване или право на 
залог. 

Акционерът има правото да гласува относно акциите с право на плодоползване или 
право на залог. 

Без да се нарушават условията на предходното изречение, правото на глас може да 
бъде предоставяно на притежател на право на плодоползване съгласно разпоредбите 
на предпоследното изречение на член 2:197, алинея 3 от ГКХ. 

8.3. Без да се нарушават условията на алинея 8.2., притежателят на правото на 
плодоползване или правото на залог има правото да гласува, когато такова право е 
предвидено, независимо дали при учредяването на правото на плодоползване или на 
правото на залог, то е било обусловено в зависимост от изпълнението на едно или 
повече предходни условия или не, или е било вследствие на постигнато по-късно 
споразумение в писмен вид между акционера и притежателя на правото на 
плодоползване или притежателят на правото на залог, и при условие че: 

а. по отношение на правото на плодоползване – както настоящата разпоредба, така и 
(при прехвърляне на правото на плодоползване) прехвърлянето на правото на глас, 
бъдат одобрени от Общото Събрание; 

б. по отношение  на правото на залог – както настоящата разпоредба, така и (в случая 
когато дадено лице придобие правата на притежател на правото на залог) 
прехвърлянето на правото на глас, бъдат одобрени от Общото Събрание. 

Разпоредбите на член 2:196а и член 2:196б от ГКХ ще се прилагат за писменото 
споразумение, указано горе в настоящата алинея 8.3. 

8.4. Акционерите без право на глас в следствие на право на плодоползване или право на 
залог, както и притежателите на право на плодоползване или право на залог на акции с 
право на глас, имат правата, предоставени съгласно законодателството на Холандия на 
притежателите на депозитарни разписки за акции с право на участие на Общо 
Събрание. Притежателите на право на плодоползване и притежателите на право на 
залог на акции без право на глас не притежават гореуказаните права, предоставени от 
законодателството на Холандия. 

ЧЛЕН 9. РЕГИСТЪР НА АКЦИОНЕРИТЕ 

9.1. Управителният съвет ще поддържа регистър, в който се вписват имената и адресите на 
всички акционери, датата, на която те са придобили акциите, датата на потвърждаване 
от Дружеството или на предоставянето им от страна на Дружеството, както и размера 
на сумата, заплатена за всяка акция. Също така, в регистъра могат да бъдат записвани и 
електронните пощенски адреси на акционерите. 
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Имената и адресите на лицата, притежаващи право на плодоползване или право на 
залог по отношение на дадени акции, също ще бъдат записвани, заедно с датата, на 
която те са придобили даденото право, датата на потвърждаване от Дружеството или 
на предоставянето им от страна на Дружеството, както и дали и до каква степен кои от 
правата, свързани с акциите, са им предоставени. 

9.2. Всеки акционер, притежател на право на плодоползване и право на залог, е задължен 
да предостави на Дружеството информацията, указана в алинея 9.1. по-горе. 

9.3. Регистърът ще бъде редовно актуализиран в съответствие със законодателството на 
Холандия. 

9.4. Всички записи, копия или извлечения от регистъра на акционерите подлежат на 
заверка от Изпълнителен Директор. 

ЧЛЕН 10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ 

10.1. Емитирането и прехвърлянето на дадена акция или прехвърлянето или 
освобождаването от ограничено право върху дадена акция изискват извършването на 
сделката пред нотариус, практикуващ в Холандия, и по която всички участващи лица 
трябва да бъдат страни. 

10.2.  Прехвърлянето на дадена акция или прехвърлянето или освобождаването от 
ограничено право върху дадена акция в съответствие с разпоредбите на алинея 10.1. 
трябва също, с прилагане на законодателството на Холандия, да обвързват юридически 
и Дружеството. Освен в случая, когато самото Дружество също е страна по правната 
сделка, правата, закрепени към акцията не могат да бъдат упражнявани, докато 
Дружеството не е потвърдило правната сделка или не му е бил предоставен актА за 
прехвърляне съгласно законодателството на Холандия. 

ЧЛЕН 11. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ 

11.1. Акциите могат да бъдат прехвърляни единствено след като съответният акционер 
(„заявителят”) получи одобрение за възнамеряваното прехвърляне от Общото 
Събрание на Дружеството. 

11.2. Одобрението ще бъде предоставено под формата на писмо, изпратено до 
Управителния съвет, като в него се определят броя на акциите, за които се иска 
одобрение, както и лицето, на което заявителят желае да прехвърли акциите. 

11.3.  Решението относно заявката трябва да бъде взето в рамките на три месеца след 
получаването на писмото, описано в алинея 11.2. 

Заявката ще се счита за одобрена, ако: 

– заявителят не бил е уведомен за взето решение в рамките на тримесечния срок,
указан горе, или

– заедно с получения отказ на заявката, заявителят не е бил уведомен за наличието
на потенциален купувач (купувачи), определен от Общото Събрание
(„определеният потенциален купувач”), който желае и има възможност да закупи
всички акции, включени в заявката, срещу заплащане в брой.

Самото Дружество също може да бъде потенциален купувач, но само със съгласието на 
заявителя. 
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Ако, преди изтичането на гореуказания срок, вече е установено, че съществуват 
обстоятелства, въз основа на които заявката може да се счита за приета, Управителният 
съвет ще уведоми заявителя за това при първата подходяща възможност. 

11.4.  Цената, подлежаща на плащане, за акциите, обект на взиманото решение, ще бъде 
определена от Страните по взаимно съгласие. Ако Страните не успеят да достигнат 
Споразумение по въпроса, то цената ще бъде определена от един или повече 
независими експерти, назначени от заявителя и определените потенциални купувачи 
чрез взаимно съгласие. 

Ако Страните не успеят да достигнат до споразумение по този въпрос в рамките на 
един месец от изпращането на уведомлението, описано в предходната алинея, то 
Страната с най-голямо желание да задейства производството по случая ще изпрати 
искане до Председателя, или неговия заместник, на Холандския Институт на 
Професионалните Експерт-Счетоводители (Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants) за назначаване на независими експерти, броят на които ще бъде упоменат 
от горепосочените Председател или неговия заместник, като максималният им брой 
може да бъде три. 

Експертите се упълномощават да проучат всички документи и дневници и да получат 
цялата информация, която може да им помогне в оценката. 

Експертите ще уведомят Управителния съвет, в рамките на три месеца след своето 
назначаване, за цената, определена от тях, след което Управителният съвет трябва 
незабавно да уведоми заявителя и определения потенциален купувач (купувачи) за 
тази определена цена. 

11.5.  Заявителят може да оттегли своята заявка по всяко време, при условие, че това бъде 
извършено в срок от един месец след като той е бил уведомен на кой определен 
потенциален купувач може да продаде акциите и на каква цена. 

Определеният потенциален купувач има правото да се оттегли в срок от един месец 
след като е бил уведомен за цената. 

Ако, след оттеглянето на един или повече определени потенциални купувачи, 
оставащите определени потенциални купувачи нямат готовност да закупят всички 
акции в срок от две седмици след такова оттегляне, то ще се счита, че разрешението им 
е дадено. 

11.6. Закупуваните акции трябва да бъдат прехвърлени, при едновременно насрещно 
плащане на цената, в рамките на един месец след изтичането на срока, в рамките на 
който заявката може да бъде оттеглена. 

11.7.  Ако все още не е оттеглил заявката, Заявителят може да прехвърли акциите, за които е 
искал разрешение за продажба, в срок от три месеца след датата, на която е получил 
или се приема, че е получил одобрението. 

11.8. Разходите, възникнали във връзка с назначаването на експертите, указани в алинея 
11.4. по-горе, както и техните хонорари, ще бъдат за сметка на: 

а. на заявителя, в случай че оттегли заявката си; 

б. на Дружеството, в случай че определения потенциален купувач (купувачи) се 
оттегли; 



8 

в. Ако акциите са били закупени от определения потенциален купувач (купувачи), то 
разходите за експертите и техните хонорари ще бъдат поети в размер на петдесет 
процента (50%) от заявителя, а останалите 50% ще бъдат за сметка на определения 
потенциален купувач (купувачи), като всеки от купувачите ще поеме разходите в 
размера на процентното отношение на броя акции, закупуван от всеки от тях. 

11.9. Ако, и до степента до която даден акционер, не успее да спази задължението си по 
настоящия член в указания срок, то Дружеството е упълномощено неотменимо да 
спази всички задължения, описани по-горе, от името на такъв акционер. 

Дружеството може да използва такова упълномощаване, дотолкова доколкото то касае 
прехвърлянето, единствено след като цената, подлежаща на плащане в полза на 
заявителя, е била заплатена към Дружеството. 

11.10. Правата, назначени на акциите по отношение на правото на глас и участието на Общи 
Събрания, не могат да бъдат упражнявани, а правото, назначено на акциите по 
отношение на разпределението на печалбата, ще бъде преустановено за периода, в 
който заявителят е в неизпълнение на спазването на което и да е от гореуказаните му 
задължения. 

11.11. Всички уведомления и други съобщения, съгласно член 11 и член 12 ще бъдат пращани 
по препоръчана поща. 

11.12. За целите на приложението на Член 11, терминът „акции” също ще означава правото за 
записване за акции. 

ЧЛЕН 12. 

12.1. Ако: 

– акциите са придобити чрез законно сливане или разделяне, освен ако сливането
или разделянето не е довело до промяна на контрола, съгласно определението,
независимо от прилагането, дадено в Решението на Социално-Икономическия
Съвет относно Разпоредбите, уреждащи Поведението при Сливания от 2000 г.
(S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2000, оттук нататък наричани „Разпоредбите
относно сливанията”);

– даден акционер бъде обявен в несъстоятелност или му е наложена възбрана за
извършването на плащания;

– даден акционер, който е юридическо лице, претърпи промяна в контрола, съгласно
определението, независимо от приложимостта, дадено в Разпоредбите относно
сливанията; или

– даден акционер, притежаващ една или повече акции, е юридическо лице,
събирателно дружество (vennootschap onder firma), командитно дружество
(commanditaire vennootschap) или всеки друг вид съдружие (vennootschap), което
бъде разпуснато,

то тогава въпросните акции или всички акции, принадлежащи на въпросния акционер, 
ще бъдат прехвърлени на потенциалните купувачи, определени от Общото Събрание, и 
които желаят и имат възможностите да придобият всички акции в замяна на плащане в 
брой. 
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12.2. Въпросният акционер (акционери) трябва да уведоми Управителния съвет за 
възникването на събитията, описани в член 12.1. в рамките на тридесет дни след 
настъпването им. 

12.3. Акциите трябва да бъдат прехвърлени на определения потенциален купувач (купувачи) 
в срок до един месец след като Управителният съвет е уведомил в писмен вид лицето 
(лицата), задължено да прехвърли акциите, за името (имената) на определения 
потенциален купувач (купувачи) и цената. 

12.4 Задължението за прехвърляне на акциите не се прилага в случай на юридическо 
сливане, съгласно дефиницията му в раздел 2:333 от Гражданския Кодекс на Холандия. 

12.5. Доколкото това е възможно, разпоредбите на предходната алинея ще бъдат прилагани 
с необходимите изменения (mutatis mutandis), до степента все пак, до която лицето, 
задължено да извърши прехвърлянето, не е упълномощено да оттегли заявката си, и 
това в случай, че Общото Събрание не определи потенциален купувач (купувачи), както 
е описано в член 12.1, при което лицето, задължено да извърши прехвърлянето, няма 
да бъде упълномощено да прехвърли въпросните акции свободно, а бъде 
упълномощено да ги запази. 

ЧЛЕН 13. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

13.1. Търговското дружество има Управителен съвет, състоящ се от поне един Изпълнителен 
Директор от тип А и от поне един или повече Изпълнителни Директори от тип Б. Броят 
на Изпълнителните Директори от тип А и Изпълнителните Директори от тип Б ще бъде 
определен на Общо Събрание. 

13.2. Където в този Устав се упоменават Изпълнителните Директори, то това ще включва 
както Изпълнителен Директор от тип А, така и Изпълнителен Директор от тип Б, освен 
ако изрично не е указано друго. 

13.3. Изпълнителните Директори се назначават от Общото Събрание. Изпълнителни 
Директори от тип А могат да бъдат единствено: 

а. юридически лица, учредени съгласно законодателството на Холандия; и/или 

б. физически лица, които са жители на Холандия. 

13.4. Правомощията на Изпълнителните Директори могат да бъдат временно 
преустановявани или последните да бъдат освобождавани от Общото Събрание по 
всяко едно време. 

13.5. Общото време на преустановяване на правомощията, включително каквито и да е 
удължения в този период, не може да продължи за срок, по-голям от три месеца. 

13.6. Възнаграждението и другите правила и условия за назначаването на всеки отделен 
Изпълнителен Директор ще се определят от Общото Събрание. 

13.7. Управителният съвет ще действа в съответствие с инструкциите, дадени му от Общото 
Събрание, като взима предвид съответните разпоредби на Холандското 
законодателство. 

ЧЛЕН 14. ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ, РЕГУЛИРАЩИ РАБОТАТА НА СЪВЕТА 

14.1. Управителният съвет може да приеме правила и разпоредби за своята работа, като 
разпредели управленските задължения на един или повече от Изпълнителните 
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Директори, които Съветът определи като необходими или подходящи. Решението за 
приемане на разпоредбите ще бъде взето от Управителния съвет след получаването на 
предварителното одобрение на Общото Събрание. 

14.2. Гореуказаните разпоредби трябва да са в съответствие с Холандското законодателство 
и с този Устав. 

14.3. Управителният съвет може да измени или да анулира разпоредбите, като вземе 
предвид условията от второто изречение на алинея 14.1. 

ЧЛЕН 15. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

15.1. Даден Изпълнителен Директор, който е в конфликт на интереси по отношение на 
предложено за взимане решение на Управителния съвет, трябва незабавно да му 
съобщи за това. 

15.2. Даден Изпълнителен Директор не може да участва в обсъжданията и процеса на 
взимане на решение, ако той се намира в конфликт на интереси. В случай, че 
вследствие на предходното изречение, дадено решение не може да бъде взето, то 
решението ще бъде взето от Общото Събрание, освен ако Общото Събрание не назначи 
едно или повече други лица за взимането на това решение. 

15.3. Управителният съвет взима своите решения чрез единодушно гласуване, в което 
участват всички Изпълнителни Директори на заседание на Управителния съвет. 

15.4.  След надлежното взимане под внимание на член 15.2., всеки Изпълнителен Директор 
ще има правото да даде един глас на заседанията на Управителния съвет. 

15.5. Освен ако даден Изпълнителен Директор не се намира в конфликт на интереси по 
отношение на предложено за взимане решение, той може да участва чрез 
представител на заседанията на Управителния съвет. Това представителство може да 
бъде извършвано единствено от друг Изпълнителен Директор, който не се намира в 
конфликт на интереси и който е упълномощен с писмено пълномощно за това. 

15.6. Управителният съвет може също така да взима решения без да се събира на заседание, 
при условие че въпросът е бил обсъден с всички Изпълнителни Директори, с 
изключение на Изпълнителните Директори, които се намират в конфликт на интереси, 
и никой от тях не е възразил срещу взимането на решение по този начин. За решенията, 
взети извън заседание, се прилагат алинеите от 15.1 до 15.4 включително. 

15.7. Предмет на предварително одобрение на Общото Събрание ще бъдат следните 
решения на Управителния съвет: 

а. придобиването, разпореждането, обременяването с тежести, взимането или 
отдаването под наем или предоставянето за ползване или рекреационни цели на 
имущество по какъвто и да е друг начин, както и предоставянето на финансови 
средства в заем, без да това да включва използването на банков заем, предоставен 
на Дружеството, надвишаващ двеста хиляди евро (€ 200 000); 

б. подписването на споразумения, съгласно които на Дружеството се предоставя 
банков кредит, съвкупно надвишаващ петстотин хиляди Щатски долара (USD 
500 000); 
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в. Предоставянето на финансови средства в заем (различен от заем на дъщерно 
дружество, притежавано пряко или косвено, с дял от минимум от осемдесет 
процента (80%) в него, принадлежащ на Дружеството); 

г. влизането в съдружия или съвместни предприятия с друго търговско дружество 
или юридическо лице, или прекратяването на всякакви такива споразумения, освен 
премийни опции за ключов персонал, включително служители и консултанти, 
съгласно които този персонал получава бонуси, съгласно договор, или премийни 
плащания, основаващи се на тяхното представяне, и в максимален съвкупен 
размер не повече от десет процента (10%) от акционерния капитал на Дружеството; 

д. Прякото или косвено участие в акционерния капитал на друга организация или 
юридическо лице или промяна в степента на такова участие, освен когато става 
дума за участие, при което съвкупния размер на възнаграждението (в брой или в 
натура) е сума в размер, равностоен на под 5% от акционерния капитал на 
Дружеството, и освен в случаите на дъщерно дружество, притежавано пряко или 
косвено, с дял от минимум от осемдесет процента (80%) в него, принадлежащ на 
Дружеството; 

е. прехвърлянето на независима част от предприятието, извършено от Дружеството, 
ако стойността на такова прехвърляне представлява съществена част от неговите 
капиталови активи; 

ж. инвестиции, изискващи сума в размер, равностоен на минимум една четвърт от 
емитирания капитал на Дружеството плюс резервите, обявени в неговия 
счетоводен баланс и обяснителни бележки; 

з. предоставянето на лично обезпечение или на вещно обезпечение (“in rem”); 

и. сключването на компромисни сделки (vaststellingsovereenkomsten); 

й. участието в каквито и да е правни производства, включително арбитражни 
процедури, но изключващо правни стъпки, които не търпят отлагане; 

к. сключването или промяната на трудови договори, според които се гарантира 
възнаграждение, годишният размер на което надхвърля сто хиляди евро (€ 
100 000); 

л. сключването на пенсионни споразумения или предоставянето на пенсионни права 
надвишаващи тези, произтичащи от сключените до момента; 

м. такива правни актове, които се определят и дефинират изрично от Общото 
Събрание и се представят на вниманието на Управителния съвет в писмен вид; 

н. сключването на всякакви сделки, освен тези, които са с обичайни търговски 
условия и при спазване на принципа за пълна конкуренция; 

о. влизането във всякакви съдружия, схеми за споделяне на печалбите или 
споразумения за лицензионно възнаграждение или подобни договорености; 

п. сключването на всякакво споразумение, според което бизнес дейността на 
Дружеството, неговите операции или работни въпроси се управляват от което и да 
е друго лице; 

р. продажбата, прехвърлянето, взимането или отдаването под наем или 
разпореждането по какъвто и да е друг начин с капиталовите активи на 
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Дружеството, включително с акции в дъщерните дружества, ако такива 
прехвърляния надхвърлят сто хиляди евро (€ 100 000); 

с. разширяване на дейността на Дружеството със стопанска дейност в нова област или 
закриването на съществена част от бизнес дейността на Дружеството или на която и 
да е негова част, включително прехвърлянето на собствеността или прехвърлянето 
на експлоатацията й, носеща ползи на Дружеството; 

т. откриването или закриването на офиси или клонове; 

у. без да се накърнява приложението на всички изисквания за одобрение съгласно 
настоящия член 15, да сключва каквито и да е споразумения със съвкупна стойност 
от четиристотин хиляди евро (€ 400 000) или повече, освен ако това споразумение 
не е било одобрено съгласно друга клауза от настоящия член 15; 

ф. сключването на споразумения, излизащи извън обичайната бизнес дейност на 
Дружеството; 

х. извършването на такива правни актове, определени и ясно дефинирани от Общото 
Събрание и представени на вниманието на Управителния съвет в писмен вид. 

Липсата на одобрение, както е определено в този член, няма да оказва влияние на 
правомощията на Управителния съвет или на Изпълнителните Директори да 
представляват Дружеството. 

ЧЛЕН 16. НЕДОСТЪПНОСТ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ОТ 
СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

16.1. Ако даден Изпълнителен Директор не е на разположение или не е в състояние да 
предприеме действие, то ръководството на Дружеството ще бъде предоставено на 
останалия Изпълнителен Директор или Изпълнителни Директори, при условие, че 
минимум един Изпълнителен Директор от тип А все още е на разположение и в 
състояние да предприема действия. 

16.2. Ако всички Изпълнителни Директори или единствения Изпълнителен Директор от Тип 
А не са на разположение, то ръководството на Дружеството ще бъде временно 
предоставено на лице, избрано за тази цел от Общото Събрание. Разпоредбите на този 
Устав по отношение на Управителния съвет и Изпълнителните Директори ще бъдат, 
доколкото това е възможно, прилагани с необходимите изменения (mutatis mutandis), 
към всяко такова назначено лице. 

ЧЛЕН 17. ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

17.1. Пълномощията да представлява Дружеството се предоставят изключително на: 

– Управителния съвет; или

– Изпълнителен Директор от тип А и Изпълнителен Директор от тип Б, действащи
съвместно.

ЧЛЕН 18. ФИНАНСОВА ГОДИНА, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ДОКЛАД НА 
РЪКОВОДСТВОТО 

18.1. Финансовата година на Дружеството започва в същия момент, в който започва и 
календарната година. 
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18.2. Управителният съвет подготвя Годишните Финансови Отчети, които се състоят от 
Счетоводен баланс и от Отчет за приходите и разходите с обяснителни бележки. 
Годишните Финансови Отчети се изготвят в рамките на пет месеца след края на всяка 
финансова година, освен ако Общото Събрание не разреши удължаване на срока до 
максимум от пет месеца при особени обстоятелства. Годишните Финансови Отчети 
изискват подписите на всички Изпълнителни Директори. Липсата на подпис, както и 
причината за това, трябва да бъдат изрично посочени. Доколкото това се изисква по 
закон, Управителният съвет също ще подготви Доклад на ръководството в рамките на 
гореуказания срок. 

18.3  Ако, и до степента, до която всяка релевантна разпоредба съгласно Холандското 
законодателство е приложима към Дружеството, то Общото Събрание ще ангажира 
експерт-счетоводител или дружество с експерт-счетоводители, съгласно 
определението в член 2:393, алинея 1 от ГКХ, за да провери Годишните Финансови 
Отчети, и ако такъв се изготвя, доклада на ръководството, подготвен от Управителния 
съвет, за да подготви доклад и да представи своите изводи върху тях. 

18.4. Годишните Финансови Отчети ще бъдат приети на Общо Събрание. Приемането на 
Годишните Финансови Отчети няма да служи като повод за освобождаване на даден 
Изпълнителен Директор. 

18.5. Ако всеки акционер също така е и Изпълнителен Директор на Дружеството, то 
подписването на Годишните Финансови Отчети от всички Изпълнителни Директори 
няма, в отклонение от член 2:210, алинея 5 от ГКХ, да служи за приемането на 
Годишните Финансови Отчети. Ако, и до степента, до която това се изисква съгласно 
Холандското законодателство, Дружеството е задължено да направи Годишните 
Финансови Отчети публично достъпни в Търговския регистър. 

ЧЛЕН 19. УСВОЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ 

19.1. Общото Събрание е оправомощено да взема решенията относно усвояването на 
печалбите, чийто размер е определен с приемането на Годишните Финансови Отчети, и 
да определи как те да бъдат разпределени, до степента, до която собственият капитал 
на Дружеството надхвърля резервите, които трябва да се поддържат съгласно 
Холандското законодателство. 

19.2. Взетото решение за разпределяне на печалбите няма да влезе в сила, докато 
Управителният съвет не го одобри. Управителният съвет ще откаже да даде своето 
одобрение, само в случай, че знае или може да предвиди с необходимата степен на 
увереност, че Дружеството няма да бъде в състояние да погасява своите краткосрочни 
задължения след едно такова разпределяне на печалбата. 

19.3. Ако Дружеството не е в състояние да погасява своите краткосрочни задължения след 
разпределяне на печалбата, Изпълнителните Директори, които към момента на 
разпределянето са знаели или са били в състояние да предвидят това с необходимата 
степен на увереност, ще бъдат солидарно и индивидуално отговорни към Дружеството, 
като са задължени да го обезщетят за отрицателната разлика, предизвикана от 
разпределянето плюс законната лихва, начислена от деня на разпределянето. Даден 
Изпълнителен Директор няма да носи отговорност, в случай че успее да докаже, че 
няма основания той да бъде обвинен за разпределянето, извършено от Дружеството, 
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както и че той не е проявил небрежност при предприемането на мерки за избягване на 
отрицателните последствия. 

19.4. Бенефициентът от разпределянето на печалбата, който е знаел или е бил в състояние 
да предвиди, че след разпределянето Дружеството няма да бъде в състояние да 
продължи да обслужва краткосрочните си задължения, ще носи солидарна и 
индивидуална отговорност към Дружеството и всеки бенефициент ще бъде задължен 
да обезщети Дружеството за отрицателната разлика, предизвикана от разпределянето, 
като максималният размер на обезщетението трябва да бъде не по-голям от 
максималния размер или стойност на разпределената печалба, получена от всеки 
бенефициент, плюс законната лихва, начислена от деня на разпределянето. Ако 
Изпълнителните Директори са изплатили обезщетението, указано в алинея 19.3., то 
плащането, упоменато в предходното изречение се извършва към Изпълнителните 
Директори в размер, пропорционален на частта, изплатена от всеки от тях. По 
отношение на задължението, указано в първото изречение на алинея 19.3., или 
първото изречение на настоящата алинея, задължените лица няма да имат правото на 
прихващане на дължимите суми. 

19.5. При изчисляването на всяко разпределяне на печалба, акциите, притежавани от 
Дружеството, няма да бъдат взимани предвид. 

19.6. При изчисляване на сумите, които ще бъдат разпределяни за всяка акция, само 
размерът на задължителното плащане на номиналната стойност на акциите, има 
правото да бъде включван в изчислението. Всеки друг начин на изчисляване, 
различаващ се от предходното изречение, е възможен само със съгласието на всички 
акционери. 

19.7. Правото на получаване на разпределената печалба ще изтече след 5 години от деня, на 
която разпределянето е станало подлежащо на плащане. 

ЧЛЕН 20. СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

20.1. През всяка финансова година ще бъде провеждано минимум едно Общо Събрание или 
минимум веднъж Общото Събрание ще взима решения по начина, предвиден в алинея 
22.1. По време на това Общо Събрание или на другия начин за вземане на решения, 
винаги ще бъдат разглеждани като минимум следните въпроси: 

– Докладът на ръководството, доколкото той или това се изисква по закон;

– приемането на Годишните Финансови Отчети;

– подвеждането под или освобождаването от отговорност на Изпълнителните
Директори за действия, свързани с тяхното ръководство по време на предходната
финансова година;

– ако това се изисква според законодателството на Холандия, консултацията с
експерт, съгласно член 2:393 от ГКХ.

– езикът, на който ще бъде изготвян следващия доклад на ръководството и
позициите на следващите Годишни Финансови Отчети, както и валутата на
представяне.

20.2. Ако лица с право на глас и представляващи съвкупно или индивидуално минимум един 
процент (1%) от емитирания капитал, са отправили искане по препоръчана поща за 
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добавянето на една или повече точки към дневния ред на Общото Събрание, то тази 
точка (точки) ще бъдат включени в уведомлението за свикването на Общото Събрание, 
при условие че: 

а. искането е подадено тридесет дни преди датата на Общото Събрание; и 

б. разглеждането на тези точки на Общото Събрание няма да противоречи на 
съществените интереси на Дружеството. 

20.3. Общото Събрание се провежда в общината, където се намира седалището на 
Дружеството. 

20.4. Уведомлението за свикването на Общото Събрание се публикува от Управителния 
съвет или от един от Изпълнителните Директори чрез писмени уведомления или, при 
условие че лицата с право на участие на Общото Събрание дадат своето съгласие, чрез 
четливи и възпроизводими съобщения, изпратени по електронен път 
(„Уведомлението”), което Уведомление се изпраща до лицата с право на глас и 
Изпълнителните Директори не по-късно от осмия ден преди датата на Събранието. 
Един или повече акционери, представляващи съвкупно или индивидуално минимум 
един процент (1%) от емитирания капитал, могат да отправят искане към Управителния 
съвет по препоръчана поща с подробно заявление за въпросите за обсъждане, за които 
е нужно да бъде свикано Общо Събрание. Управителният съвет трябва да предприеме 
необходимите мерки за да осигури провеждането на Общото Събрание в рамките на 
четири седмици след искането, освен ако свикването на Общото Събрание няма да 
противоречи на съществените интереси на Дружеството. В заявлението, указано в 
преходните две изречения, терминът „акционери” също ще означава и другите лица с 
право на присъствие на Общото Събрание. 

20.5. Уведомленията определят мястото, датата и часа на Събранието и въпросите за 
обсъждане. Писмените уведомления ще бъдат изпращани до адресите, записани в 
регистъра на акционерите. Електронните уведомления трябва да бъдат изпратени до 
адресите, които са предоставени за тази цел на Дружеството от лицата с право за 
присъствие на Общото Събрание. Невъзможността на едно или повече уведомления, 
изпратени по начина, определен по-горе, да стигнат до получателите си няма да 
повлияе на законосъобразността на Общото Събрание или на решенията, взети на него. 

20.6. Общото Събрание ще определи председателя си. 

20.7. За разгледаните на Общото Събрание въпроси ще бъдат водени протоколи, освен ако 
не бъде изготвян Нотариален протокол на заседанието. Протоколите трябва да бъдат 
въведени в регистър, воден за тази цел, и изискват приемането им и подписа на 
председателя в началото на заседанието. Протоколите или Нотариалния протокол от 
заседанията служат като доказателство за взетите на Общото Събрание решения. 

ЧЛЕН 21. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

21.1. Всички лица с право на присъствие на Общото Събрание, независимо дали 
присъстващи лично или чрез писмено упълномощен представител, имат правото да 
присъстват на Общото Събрание и официално да се обръщат към участниците в него. 
Изпълнителният Директори или Изпълнителните Директори притежават в това свое 
качество консултативна роля на Общото Събрание. 
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21.2. За да може да участват в гласуването на Общото Събрание, лицата с право да участват 
на Общото Събрание или техните представители трябва да се подпишат в книгата на 
участниците, като записват броя на акциите, представлявани от тях. 

21.3. Всяка акция дава право на притежателя си на един глас. 

21.4. По време на Общото Събрание акциите, притежавани от Дружеството или от което и да 
е от неговите дъщерни дружества, както и акциите, за които те притежават 
депозитарни разписки, нямат право на глас. 

21.5. Притежателите на право на плодоползване или на право на залог по отношение на 
акции, притежавани от Дружеството или от някое от неговите дъщерни дружества, 
имат право на глас, ако правото на плодоползване или правото на залог са били 
учредени преди тези акции да са станали собственост на Дружеството или на неговото 
дъщерно дружество. 

Дружеството или от което и да е от неговите дъщерни дружества нямат право на глас за 
акция, за която притежават право на плодоползване или право на залог. 

21.6.  Сборът на акциите без право на глас съгласно Холандското законодателство ще бъдат 
изключени при определянето на процента гласове, на които акционерите имат право, 
както и при определянето на процента от акционерния капитал, който те 
представляват. 

21.7. Решенията, взимани на Общото Събрание, трябва да бъдат приети от мнозинството от 
подадените гласове. Непопълнени бюлетини за гласуване ще се считат за негласували. 

21.8. Гласуването ще се провежда устно, освен ако председателят на Общото Събрание не 
реши друго. 

21.9. В случай на равен резултат при гласуването, предложението се приема за отхвърлено. 

21.10. На Общо Събрание, в което е представен целия емитиран капитал, могат да бъдат 
приети валидни решения, дори и ако изискванията по отношение на свикването и 
провеждането му не са спазени, при условие че: 

а. всички лица с право да присъстват на Общото Събрание са дали съгласието си, че 
на него ще бъдат приемани решения; и 

б. Изпълнителните Директори са имали възможността да дадат своето мнение и 
съвет преди вземането на решенията. 

21.11. Управителният съвет трябва да води протокол за взетите решения. Този протокол 
трябва да бъде на разположение в офиса на Дружеството за проверка от лицата с право 
на присъствие на Общото Събрание. На всеки акционер трябва, при поискване, да бъде 
предоставено копие или извлечение от този протокол срещу такса, не по-голяма от 
необходимата сума за изготвянето му. 

ЧЛЕН 22. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ИЗВЪН ОБЩО СЪБРАНИЕ 

22.1. Акционерите също така могат да приемат решения без свикването на Общо Събрание, 
при условие че всички лица с право на участие на Общо Събрание са заявили писмено 
съгласието си за този начин за вземане на решения. Съответно се прилага първото 
изречение на член 21.7 и член 21.9. Гласовете се подават в писмен вид. Изискванията 
те да бъдат подадени писмено също ще бъдат спазени, ако решението е записано в 
писмен вид, като се указва начина, по който всеки от акционерите е подал своите 
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гласове. На Изпълнителните Директори трябва да бъде дадена възможността да 
представят своето мнение и съвети преди приемането на решенията. 

ЧЛЕН 23. СЛИВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ, ПРОМЯНА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗПУСКАНЕ 

23.1. Без да се нарушава спазването на разпоредбите на член 2:331, алинея 1 от ГКХ, и член 
2:334, алинея 1, и следващите членове от ГКХ, Общото Събрание може да вземе 
решение за сливането или разделянето на Дружеството, както и да променя Устава му 
или да го разпуска. 

23.2 Лицата, свикващи Общото Събрание, на което има предложение за взимане на 
решение относно промяна на Устава на Търговското Дружество, трябва да депозират 
копие на предложението, цитирайки дословния текст на предложеното изменение, в 
офиса на Дружеството, за да може лицата с право на участие в Общото Събрание да се 
запознаят с него. Предложението трябва да бъде депозирано в същия момент, в който 
се изпраща Уведомлението за Събранието и да бъде държано в офиса до датата на 
провеждането му. На лицата с право на участие в Общото Събрание трябва да бъде 
предоставена възможността да получат копие от предложението, описано в 
предходното изречение, считано от деня на деня на изпращането на Уведомлението за 
свикване на Събранието до деня на провеждането му. Копията на предложението се 
предоставят безплатно. 

23.3. В случай, че бъде прието решение за разпускане на Дружеството, ликвидацията му 
трябва да бъде организирана от Управителния съвет или от едно или повече лица, 
назначени за целта от Общото Събрание, освен ако съдът не назначи друг ликвидатор 
или ликвидатори. Ако решението за разпускане на Дружеството бъде прието, то в 
същото време трябва да бъде прието и решение за възнаграждението, което трябва да 
бъде заплатено на ликвидатора или екипа от ликвидатори. 

23.4.  Уставът трябва, доколкото е възможно, да остане в сила по време на процеса на 
ликвидация на Дружеството. 

23.5. Положителният остатък, останал след ликвидацията на Дружеството трябва да бъде 
разпределен между акционерите му и другите страни, имащи право на това, 
пропорционално на техните съответни права. 

23.6. След като процесът на ликвидация бъде приключен, документите и архивите на 
разпуснатото Дружество трябва да останат във владението на лице, определено за тази 
цел от Общото Събрание, за период от седем години. 

Накрая, явилото се пред мен лице, заяви: 

Копие на цитираното горе решение на акционерите също така съдържащо и пълномощното, 
дадено на явилото се лице, трябва да бъде приложено към оригинала на този акт („Анексът”). 

Край 

Този акт, изготвен в един екземпляр, бе изпълнен в гр. Амстердам, Холандия, на датата, 
посочена в началото. 

Лицето, явило се пред мен, е познато на мен, Нотариуса. Аз, Нотариусът удостоверих 
самоличността на лицето, явило се пред мен, чрез документ, предназначен за тази цел. 
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След като същността на този акт бе обявена и обяснена на явилото се лице, тя заяви, че се е 
запознала със съдържанието на този акт своевременно преди неговото изпълнение, че е 
съгласна с неговото съдържание, и че не изисква да й бъде прочетен изцяло. 

Впоследствие, след частичното изчитане на текста в съответствие със закона, този акт бе 
незабавно подписан от лицето, явило се пред мен, и от мен, Нотариуса. 
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