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ПРОТОКОЛ  

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ  

НА  
„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД 

MINUTES OF  
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF 

DIRECTORS  
OF  

BEE SMART TECHNOLOGIES AD 
 

Днес, 20.05.2022 г., долуподписаните:  
1) Сергей Ангелов Петров, ЕГН 
8609187141,  
2) Павел Димитров Езекиев, ЕГН 
7310056989, 
3) Ивайло Иванов Симов, ЕГН 7511086840,  
4) Светозар Георгиев Георгиев, ЕГН 
7607286288, 

и 
5) Владимир Пламенов Василев, ЕГН 
9102141420,  
В качеството на членове на Съвета на 
директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ 
АД, акционерно дружество, вписано в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенция по вписванията с ЕИК 205742609, 
със седалище и адрес на управление в град 
София, п.к. 1233, район „Сердика“, ж.к. 
„Банишора”, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6 
(„Дружеството”), 

Today, on 20.05.2022, the undersigned: 
1) Sergey Angelov Petrov, PIN 8609187141, 
2) Pavel Dimitrov Ezekiev, PIN 7310056989, 
3) Ivaylo Ivanov Simov, PIN 7511086840, 

 
4) Svetozar Georgiev Georgiev, PIN 
7607286288, 

and 
5)  Vladimir Plamenov Vasilev, PIN 
9102141420, 

In the capacity of members of the Board of 
Directors of Bee Smart Technologies AD, a 
Joint-stock Company, registered with the 
Commercial Register and the Register of NPLE 
to the Registry Agency under UIC 205742609, 
having its seat and registered office at: ap. 6, 2 
Gen. Ivan Chernaev Str., Banishora Residential 
Area, Serdika District, 1233 Sofia (the 
“Company”), 

на основание чл. 30, ал. 3, във връзка с чл. 19, 
ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството 

Pursuant to Art. 30, Subart. 3 in conj. with Art. 
19, Subart. 1 and Subart. 3 of the Company’s 
Articles of Association 

НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ 
РЕШЕНИЯ: 

IN ABSENTIA PASSED THE FOLLOWING 
RESOLUTIONS: 

I. Свиква извънредно Общо събрание на 
акционерите на Дружеството, което ще се 
проведе на 28.06.2022 г. в 11:00 часа на адреса на 
управление на Дружеството в град София, п.к. 
1233, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул. „Ген. 
Иван Чернаев“ № 2, ап. 6, при следния дневен 
ред: 
 

1. Приемане на решение на основание чл. 
192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския 
закон (отпадане на предимството на 
акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от 
Търговския закон) за увеличаване на 
капитала на „Бии Смарт Текнолоджис“ 
АД („Дружеството”), а именно: 

I. Convening an Extraordinary General Meeting 
of the Shareholders of the Company which will 
be held on 28.06.2022 at 11:00 at the Company’s 
registered office: ap. 6, 2 Gen. Ivan Chernaev 
Str., Banishora Residential Area, Serdika 
District, 1233 Sofia, under the following agenda: 
 
1. Passing a resolution on the grounds of Art. 
192, Subart. 1 and Art. 194, Subart. 4 of the 
Commercial Act (precluding the pre-emptive 
rights of the shareholders under Art. 194, Subart. 
1-3 of the Commercial Act) for increasing the 
capital of Bee Smart Technologies AD (“the 
Company”), namely: 
1.1. Resolution on increase of the capital of Bee 
Smart Technologies AD through an initial public 
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1.1.  Решение за увеличаване на капитала на 
„Бии Смарт Текнолоджис“ АД чрез първично 
публично предлагане (IPO/Предлагането) 
посредством Пазара за растеж (BEAM), 
организиран от „Българска фондова борса” АД 
на до 43 636 (четиридесет и три хиляди 
шестстотин тридесет и шест) броя нови, 
обикновени поименни, безналични акции с 
номинална стойност от 1,00 (един) лев и 
емисионна стойност от 27,50 лева (двадесет и 
седем лева и петдесет стотинки) всяка акция. 
Предлагането ще се счита за успешно при 
записване на най-малко 29 090 (двадесет и девет 
хиляди и деветдесет) броя нови акции с 
номинална стойност от 1,00 (един) лев и 
емисионна стойност от 27,50 лева (двадесет и 
седем лева и петдесет стотинки) всяка акция. 
Ако увеличаването на капитала на Дружеството 
е успешно, всички акции от капитала на 
Дружеството да бъдат допуснати до търговия на 
пазар BEAM. 
1.2. Овластяване на Съвета на директорите да 
приеме решение за промяна на определената в 
т. 1.1 от настоящото решение емисионна 
стойност на предлаганите нови акции, като 
промяната може да се състои в увеличаване или 
намаляване на определената емисионна 
стойност с не повече от 20 (двадесет) на сто, 
спрямо определената в т. 1.1., в случай на 
значителна промяна на стойността на 
инвестициите на Дружеството, отчетена след 
датата на настоящото решение. 
Проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема решение на основание чл. 192, 
ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (отпадане 
на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-
3 от Търговския закон) за увеличаване на капитала 
на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД 
(„Дружеството”), а именно: 
1.1. Решение за увеличаване на капитала на „Бии 
Смарт Текнолоджис“ АД чрез първично публично 
предлагане (IPO/Предлагането) посредством 
Пазара за растеж (BEAM), организиран от 
„Българска фондова борса” АД на до 43 636 
(четиридесет и три хиляди шестстотин 
тридесет и шест) броя нови, обикновени 
поименни, безналични акции с номинална 
стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност 
от 27,50 лева (двадесет и седем лева и петдесет 

offering (IPO / Offering) through the Growth 
Market (BEAM), organized by the Bulgarian 
Stock Exchange AD to 43,636 (forty-three 
thousand six hundred and thirty-six) number of 
new common registered dematerialized shares 
with a nominal value of BGN 1.00 (one Bulgarian 
lev) and an issue value of BGN 27.50 (twenty-
seven Bulgarian leva and fifty stotinki) each 
share. The offer will be considered successful 
upon subscription of at least 29,090 (twenty-nine 
thousand and ninety) number of new shares 
with a nominal value of BGN 1.00 (one Bulgarian 
lev) and an issue value of BGN 27.50 (twenty-
seven Bulgarian leva and fifty stotinki) each 
share. If the increase of the Company's capital is 
successful, all shares of the Company's capital 
will be admitted to trading on the BEAM market. 
1.2. Authorization of the Board of Directors to 
pass a resolution to change the issue value of the 
offered new shares determined in Item 1.1 of this 
resolution, as the change may consist in 
increasing or decreasing the determined issue 
value by not more than 20 (twenty) per cent, 
compared to the one specified in Item 1.1., in 
case of significant change in the value of the 
Company's investments, reported after the date 
of this resolution. 
 
Draft of resolution: The General Meeting of 
Shareholders passes a resolution on the grounds of 
Art. 192, Subart. 1 and Art. 194, Subart. 4 of the 
Commercial Act (precluding the pre-emptive rights of 
the shareholders under Art. 194, Subart. 1-3 of the 
Commercial Act) for increasing the capital of Bee 
Smart Technologies AD (“the Company”), namely: 
1.1. Resolution on increase of the capital of Bee Smart 
Technologies AD through an initial public offering 
(IPO / Offering) through the Growth Market 
(BEAM), organized by the Bulgarian Stock Exchange 
AD to 43,636 (forty-three thousand six hundred and 
thirty-six) number of new common registered 
dematerialized shares with a nominal value of BGN 
1.00 (one Bulgarian lev) and an issue value of BGN 
27.50 (twenty-seven Bulgarian leva and fifty 
stotinki) each share. The offer will be considered 
successful upon subscription of at least 29,090 
(twenty-nine thousand and ninety) number of new 
shares with a nominal value of BGN 1.00 (one 
Bulgarian lev) and an issue value of BGN 27.50 
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стотинки) всяка акция всяка акция. Предлагането 
ще се счита за успешно при записване на най-малко 
29 090 (двадесет и девет хиляди и деветдесет) броя 
нови акции с номинална стойност от 1,00 (един) 
лев и емисионна стойност от 27,50 лева (двадесет 
и седем лева и петдесет стотинки) всяка акция. 
Ако увеличаването на капитала на Дружеството е 
успешно, всички акции от капитала на 
Дружеството да бъдат допуснати до търговия на 
пазар BEAM. 
1.2. Овластяване на Съвета на директорите да 
приеме решение за промяна на определената в т. 
1.1 от настоящото решение емисионна стойност 
на предлаганите нови акции, като промяната 
може да се състои в увеличаване или намаляване на 
определената емисионна стойност с не повече от 
20 (двадесет) на сто, спрямо определената в т. 1.1., 
в случай на значителна промяна на стойността на 
инвестициите на Дружеството, отчетена след 
датата на настоящото решение. 
 

2. Приемане на Доклада на Съвета на 
директорите по чл. 194, ал. 4 от 
Търговския закон и приемане на 
решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския 
закон за отпадане на предимството на 
акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от 
Търговския закон по отношение на 
предстоящото увеличаване на капитала 
посредством публично предлагане на 
акции.  
 

Проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема Доклада на Съвета на 
директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон 
и приема решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския 
закон за отпадане на предимството на 
акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон 
по отношение на предстоящото увеличаване на 
капитала посредством публично предлагане на 
акции. 
 

3. Във връзка с предложение за 
увеличаването на капитала на 
Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от 
Търговския закон, на основание чл. 194, 
ал. 4 от Търговския закон се отменят 
предимствените права на акционерите 
по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да 

(twenty-seven Bulgarian leva and fifty stotinki) each 
share. If the increase of the Company's capital is 
successful, all shares of the Company's capital will be 
admitted to trading on the BEAM market. 
 
 
1.2. Authorization of the Board of Directors to pass a 
resolution to change the issue value of the offered new 
shares determined in Item 1.1 of this resolution, as the 
change may consist in increasing or decreasing the 
determined issue value by not more than 20 (twenty) 
per cent, compared to the one specified in Item 1.1., in 
case of significant change in the value of the 
Company's investments, reported after the date of 
this resolution. 
 
 
2. Adoption of the Report of the Board of 
Directors under Art. 194, Subart. 4 of the 
Commercial Act and passing a resolution under 
Art. 194, Subart. 4 of the Commercial Act for 
precluding the pre-emptive rights of the 
shareholders under Art. 194, Subart. 1-3 of the 
Commercial Act regarding the forthcoming 
capital increase through public offering of 
shares. 
Draft of resolution: The General Meeting of 
Shareholders adopts the Report of the Board of 
Directors under Art. 194, Subart. 4 of the 
Commercial Act and passes a resolution under Art. 
194, Subart. 4 of the Commercial Act for precluding 
the pre-emptive rights of the shareholders under Art. 
194, Subart. 1-3 of the Commercial Act regarding the 
forthcoming capital increase through public offering 
of shares. 
 
3. In connection with a proposal for the increase 
of the capital of the Company according to Art. 
192, Subart. 1 of the Commercial Act, on the 
grounds of Art. 194, Subart. 4 of the Commercial 
Act, the pre-emptive rights of the shareholders 
under Art. 194, Subart. 1 of the Commercial Act 
to acquire part of the new shares, corresponding 
to their share in the capital before its increase, 
shall be precluded. Upon the increase of the 
capital, the Board of Directors is authorized to 
make the respective amendments to the Articles 
of Association in order to reflect the current 
amount of the capital and to announce the 
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придобият част от новите акции, 
съответстваща на дела им в капитала 
преди увеличаването му. При 
увеличаването на капитала, Съветът на 
директорите е овластен и упълномощен 
да извърши и съответните изменения в 
Устава с цел отразяване актуалния 
размер на капитала и да обяви 
актуалния Устав в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел. 
 
 

Проект за решение: Във връзка с приетото 
решение за увеличение на капитала по т. 1 от 
дневния ред, съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския 
закон, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския 
закон, Общото събрание на акционерите отменя 
предимствените права на акционерите по чл. 194, 
ал. 1 от Търговския закон да придобият част от 
новите акции, съответстваща на дела им в 
капитала преди увеличаването му. При 
увеличаването на капитала, Съветът на 
директорите е овластен и упълномощен да 
извърши и съответните изменения в Устава с цел 
отразяване актуалния размер на капитала и да 
обяви актуалния Устав в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел. 
 
4. Приемане на решение за допускане на всички 
издадени обикновени акции на „Бии Смарт 
Текнолоджис“ АД до търговия на Пазара за 
растеж (BEAM), организиран от “Българска 
фондова борса” АД, във връзка с решението по 
т. 1 от дневния ред, и овластяване на Съвета на 
директорите да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия, с 
цел осъществяване на решението.  
Проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема решение за допускане на 
всички издадени обикновени акции на „Бии Смарт 
Текнолоджис“ АД до търговия на Пазара за растеж 
(BEAM), организиран от “Българска фондова борса” 
АД, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, 
и овластява Съвета на директорите на 
Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да 
предприеме всички необходими действия за 
привеждане в изпълнение на решението за 

current Articles of Association in the 
Commercial Register and the Register of Non-
Profit Legal Entities. 
Draft of resolution: In connection with the passed 
resolution for capital increase under Item 1 of the 
agenda, according to Art. 192, Subart. 1 of the 
Commercial Act, on the grounds of Art. 194, Subart. 
4 of the Commercial Act, the General Meeting of 
Shareholders precludes the pre-emptive rights of the 
shareholders under Art. 194, Subart. 1 of the 
Commercial Act to acquire part of the new shares, 
corresponding to their share in the capital before its 
increase. Upon the increase of the capital, the Board 
of Directors is authorized to make the respective 
amendments to the Articles of Association in order to 
reflect the current amount of the capital and to 
announce the current Articles of Association in the 
Commercial Register and the Register of Non-Profit 
Legal Entities. 
 
4. Passing a resolution for admission of all 
issued common shares of Bee Smart 
Technologies AD to trading on the Growth 
Market (BEAM), organized by the Bulgarian 
Stock Exchange AD, in connection with the 
resolution under Item 1 of the agenda, and 
authorization of the Board of Directors to take all 
necessary legal and factual actions in order to 
implement the decision. 
 
Draft of resolution: The General Meeting of 
Shareholders passes a resolution for admission of all 
issued common shares of Bee Smart Technologies AD 
to trading on the Growth Market (BEAM), organized 
by the Bulgarian Stock Exchange AD, in connection 
with the resolution under Item 1 of the agenda, and 
authorizes the Board of Directors of the Company, 
through the Executive Director, to take all necessary 
actions for implementation of the resolution for 
capital increase according to Art. 192, Subart. 1 of the 
Commercial Act and Art. 194, Subart. 4 of the 
Commercial Act through the IPO of shares and the 
admission of the Company's shares to trading on the 
BEAM market (listing), including but not limited to: 
− select an advisor and investment intermediary 

in the IPO and listing process; 
− prepare, coordinate, approve, submit and / or 

sign all necessary documents in the IPO and 
listing process; 
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увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 от 
Търговския закон и чл. 194, ал. 4 от Търговския 
закон чрез IPO на акции и допускането на акциите 
на Дружеството до търговия на пазар BEAM 
(листването), включително, но не само като: 
− избере съветник и инвестиционен посредник 

по процеса на IPO и листването; 
− изготви, координира, одобри, внесе и/или 

съответно подпише всички необходими 
документи в процеса на IPO и листването; 

− при успешно увеличаване на капитала чрез 
IPO има право на преценка относно 
издаването на временна емисия права върху 
акциите, която ще се търгува до датата на 
вписване на увеличението на капитала на 
дружеството в Търговския регистър. 

 
5. Овластяване на Съвета на директорите да 
изготви документ за допускане до търговия на 
Пазара за растеж (BEAM), организиран от 
„Българска фондова борса” АД. 
Проект за решение: Общото събрание на 
акционерите овластява Съвета на директорите да 
изготви документ за допускане до търговия на 
Пазара за растеж (BEAM), организиран от 
„Българска фондова борса” АД и при необходимост 
да внася промени в изготвения документ. 
 
6. Приемане на нов Устав на „Бии Смарт 
Текнолоджис“ АД под условие, съдържащ 
текстове, отнасящи се до Пазара за растеж 
(BEAM), организиран от “Българска фондова 
борса” АД и Правилата на пазара BEAM, който 
влиза в сила и ще се прилага след допускане на 
„Бии Смарт Текнолоджис“ АД до търговия на 
този пазар, което обстоятелство следва да бъде 
удостоверено с надлежно решение на Комитета 
по управление на пазара BEAM, организиран от 
“Българска фондова борса” АД. Овластяване и 
упълномощаване на Съвета на директорите да 
отрази в новия Устав актуалния размер на 
капитала, след като определи конкретния 
размер на увеличението на капитала в резултат 
на проведеното публично предлагане и да 
обяви актуалния устав в Търговски регистър и 
Регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила, 
съобразно определеното по-горе. 
Проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема нов Устав на „Бии Смарт 

− in case of successful capital increase through 
IPO has the right to decide on the issuance of a 
temporary issue of rights to shares, which will 
be traded until the date of entry of the capital 
increase of the company in the Commercial 
Register. 

 
 
5. Authorization of the Board of Directors to 
prepare a document for admission to trading on 
the Growth Market (BEAM), organized by the 
Bulgarian Stock Exchange AD. 
Draft of resolution: The General Meeting of 
Shareholders authorizes the Board of Directors to 
prepare a document for admission to trading on the 
Growth Market (BEAM), organized by the Bulgarian 
Stock Exchange AD, and, if necessary, to make 
changes in the prepared document. 
 
 
6. Adoption of a new Articles of Association of 
Bee Smart Technologies AD under condition, 
containing texts related to the Growth Market 
(BEAM), organized by the Bulgarian Stock 
Exchange AD and the BEAM Market Rules, 
which enters into force and will apply after 
admission of Bee Technologies AD to trading on 
this market, which circumstance should be 
certified by a proper decision of the BEAM 
Market Management Committee, organized by 
the Bulgarian Stock Exchange AD. 
Authorization of the Board of Directors to reflect 
in the new Articles of Association the current 
amount of capital, after determining the specific 
amount of capital increase as a result of the 
public offering and to announce the current 
Articles of Association in the Commercial 
Register and the Register of Non-Profit Legal 
Entities after its entry into force, as defined 
above. 
Draft of resolution: The General Meeting of 
Shareholders adopts a new Articles of Association of 
Bee Smart Technologies AD under condition, 
containing texts related to the Growth Market 
(BEAM), organized by the Bulgarian Stock Exchange 
AD and the BEAM Market Rules, which enters into 
force and will apply after admission of Bee 
Technologies AD to trading on this market, which 
circumstance should be certified by a proper decision 
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Текнолоджис“ АД под условие, съдържащ текстове, 
отнасящи се до Пазара за растеж (BEAM), 
организиран от “Българска фондова борса” АД и 
Правилата на пазара BEAM, който влиза в сила и 
ще се прилага след допускане на „Бии Смарт 
Текнолоджис“ АД до търговия на този пазар, което 
обстоятелство следва да бъде удостоверено с 
надлежно решение на Комитета по управление на 
пазара BEAM, организиран от “Българска фондова 
борса” АД. Овластяване и упълномощаване на 
Съвета на директорите да отрази в новия Устав 
актуалния размер на капитала, след като определи 
конкретния размер на увеличението на капитала в 
резултат на проведеното публично предлагане и да 
обяви актуалния устав в Търговски регистър и 
Регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила, 
съобразно определеното по-горе. 
 
На основание чл. 23, ал. 2 от Устава на 
Дружеството, във връзка с чл. 227, ал. 3 от 
Търговския закон, при липса на кворум Общото 
събрание на акционерите на Дружеството ще се 
проведе на 13.07.2022 г. в 11:00 часа на същото 
място и при същия дневен ред. 
 
Регистрацията на акционерите или техните 
пълномощници ще започне 30 минути преди 
съответното събрание. Акционерите - 
физически лица удостоверяват самоличността 
си с актуален документ за самоличност, а 
законните представители на акционерите - 
юридически лица представят документи, 
издадени от търговския регистър (или друг 
подходящ орган в зависимост от мястото на 
учредяване или регистрация на този акционер), 
доказващи качеството им на законни 
представители, ведно с техен актуален документ 
за самоличност. Пълномощните представят и 
изрично писмено пълномощно. 
 
Писмените материали по свиканото Общо 
събрание и дневния ред на същото са на 
разположение на акционерите на адреса на 
управление на Дружеството, от датата на 
обявяване на поканата за свикване на  общото 
събрание. 
 
II. Възлага на Сергей Ангелов Петров, 
действащ в качеството на Изпълнителен 

of the BEAM Market Management Committee, 
organized by the Bulgarian Stock Exchange AD. 
Authorization of the Board of Directors to reflect in 
the new Articles of Association the current amount of 
capital, after determining the specific amount of 
capital increase as a result of the public offering and 
to announce the current Articles of Association in the 
Commercial Register and the Register of Non-Profit 
Legal Entities after its entry into force, as defined 
above. 

 
 

Pursuant to Art. 23, Subart. 2 of the Company’s 
Articles of Association in conj. with Art. 227, 
Subart. 3 of the Commercial Act in case of 
absence of quorum the General Meeting of All 
Shareholders of the Company shall hold on 
13.07.2022 at 11:00 at the same place and under 
the same agenda. 

The registration of the shareholders or their 
proxies will start 30 (thirty) minutes before the 
time of the respective meeting. The shareholders 
- individuals certify their identity with current 
identity document and the statutory 
representatives of the shareholders – legal 
entities present documents issued by the 
Commercial Register (or another appropriate 
authority depending on the jurisdiction where 
such shareholder has been incorporated or 
registered), which certifies their capacity of 
statutory representatives, including their 
current identity document. The proxies present 
express written power of attorney too. 

The written materials relating to the convened 
General Meeting and the agenda of the same are 
on disposal of the shareholders at the registered 
office of the Company, from the date of 
announcement of the invitation for convening of 
the General Meeting. 
 
II. Entrusts Sergey Angelov Petrov, acting in his 
capacity of Executive Director of the Company, 
to take all necessary actions for implementation 
of the resolutions of the Board of Directors 
relating to convening of the General Meeting, 
including to announce in the Commercial 
Register and the Register of NPLE an invitation 
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директор на Дружеството, да предприеме 
всички необходими действия за изпълнение на 
решенията на Съвета на директорите за 
свикване на общото събрание, включително да 
обяви по партидата на Дружеството в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
покана до акционерите и да представи на 
последните всички писмени материали. 
 

to the shareholders, as well as to present all 
written materials to the latter. 

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 
два еднообразни екземпляра на български и 
английски език. При противоречие между 
двете езикови версии предимство ще има 
българската версия. 

The present Minutes have been executed and 
signed in two identical originals in Bulgarian 
and English language. In case of any 
discrepancies between the two versions the 
Bulgarian version shall prevail. 

Всички членове на Съвета на директорите, с 
подписите си по-долу заявяват писменото си 
съгласие с горните решения. 

All members of the Board of Directors, with their 
signatures below, declare their written consent 
to the above resolutions. 

 
Подписите на членовете на Съвета на директорите са на следващата страница / 

The signatures of the members of the Board of Directors are on the next page 
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ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  

MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS: 
 
 

Подпис / Signature: 
 
 
 
 

__________________________ 
Сергей Ангелов Петров / Sergey Angelov Petrov 
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ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  

MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS: 
 
 

Подпис / Signature: 
 
 
 
 

__________________________ 
Павел Димитров Езекиев / Pavel Dimitrov Ezekiev 
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ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS: 

 
 

Подпис / Signature: 
 
 
 
 

__________________________ 
Ивайло Иванов Симов / Ivaylo Ivanov Simov 
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ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS: 

 
 

Подпис / Signature: 
 
 
 
 

__________________________ 
Светозар Георгиев Георгиев / Svetozar Georgiev Georgiev 
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ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /  
MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS: 

 
 

Подпис / Signature: 
 
 
 
 

__________________________ 
Владимир Пламенов Василев / Vladimir Plamenov Vasilev 

 

Doc ID:  c08f0e21d0aa43a220493d25fde0fa4fa76e4bbf


