






























































  

ДОКЛАД  

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД  

за 2020 година 

Настоящият Доклад за дейността на Милена Стоянова – Директор за връзки с 
инвеститорите на СИНТЕТИКА АД, за 2020 година е изготвен в съответствие с 

изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на 
акционерите на дружеството като част от материалите за редовното годишно общо 
събрание на акционерите.  

 

Докладът отразява конкретните дейности, осъществени от Директора за връзки с 

инвеститорите на СИНТЕТИКА АД за 2020 г. и постигнатите резултати по отношение на 

координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на 
Дружеството, както и за разкриването на информация към институциите и 

обществеността. 

 

Директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) на СИНТЕТИКА АД полага необходимите 
усилия за защитаването и удовлетворяването на законните права и интереса на всички 
акционери в дружеството, както и на потенциалните инвеститори. ДВИ стриктно е 

спазвал принципа за неразпространение на подвеждаща информация за дружеството. 
Не са допускани  действия под натиск в рамките на процеса на неговата професионална 
дейност  или в партньорството с други участници на капиталовия пазар. Директорът за 

връзки с инвеститорите на СИНТЕТИКА АД осъществява комуникацията между 
настоящите акционери, всички заинтересовани лица, потенциалните бъдещи 
инвеститори на дружеството и неговите мениджъри, като изпълнява съвестно своите 

задължения съгласно изискванията на закона, устава и другите вътрешни устройствени 

актове на дружеството. Осъществяването на дейността на ДВИ се води от принципите за 

прозрачност, равноправно третиране на акционерите, защита на техните права и 
интереси, зачитане интересите на всички заинтересовани лица.  

 

През 2020 г. е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения 
ред, както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството към 

Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и до 

обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите 
и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите 

журналисти.  
 

В съответствие със законовите изисквания, в тридесетдневен срок от изтичане на 

съответното тримесечие са представяни на Комисията за финансов надзор, БФБ–София 

АД и до обществеността, междинни финансови отчети на СИНТЕТИКА АД, заедно с 
всички изискуеми приложения. Не са допускани закъснения относно предоставянето на 

тази информация.  
 



  

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, Директорът за връзки с 

инвеститорите поддържа актуални данни и документи за дружеството: протоколи от 
заседанията на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, 

отчети за управлението, съдебни решения и др. Надлежно са съхранявани и водени 

всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите 
съгласно изискванията на ЗППЦК. 

 

Във връзка с разпоредбите в ЗППЦК и Наредба №2 на КФН относно начина за 
оповестяване на регулираната информация за публичните дружества и след извършено 

проучване на подходящи информационни агенции, финансови и други медии, ДВИ е 

отправил препоръка до Съвета на директорите относно избора на „Сервиз Финансови 
Пазари” ЕООД като медия, чрез която СИНТЕТИКА АД да разпространява регулирана 

информация до обществеността в съответствие с нормативните изисквания.  
 

През целия период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е отразяван надлежно 
информационния поток от и към Комисията за финансов надзор и БФБ–София АД и 
Централен депозитар АД, финансови медии, анализатори и акционери.  

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, устава и предприетите конкретни мерки за 

оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, 
Директорът за връзки с инвеститорите спомогна за постигането на следните резултати: 

 

1. През периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. СИНТЕТИКА АД е представяло 
надлежно периодична или инцидентна информация за институциите и инвеститорите;  

2. Представяната информация винаги е била пълна и достоверна, предоставяна 

по достъпен за инвеститорите начин;  

3. Установени са отношения на активна комуникация между акционерите и 
мениджмънта на дружеството посредством Директора за връзки си инвеститорите; 

4. Поддържа се високо ниво на информираността на акционерите относно 
случващите се в Дружеството събития. 

 

26.05.2020 г.    Директор за връзки с инвеститорите:  

гр. София         Милена Стоянова 



Образец 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………….., гражданин на ……………………………, с 

ЕГН/ЛНЧ ……………………., с л. к. № …………………………, изд. на ……………………….., с 
постоянен адрес: ……………………………………………., в качеството си на 
………………………………………. (данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към 
15.06.2021г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) 
………………………………………. броя безналични, поименни, непривилегировани акции с право на 
глас от капитала на „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с 
ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 47, на 
основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК), с настоящето 

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 

……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ 
……………………………, с лична карта №…………………………………, издадена на 
……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............…………… 

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на редовно заседание на 
Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, което ще се проведе на 29.06.2021г. от 10:00 

часа (7:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 и да гласува с всички 
притежавани от ………………………………………………………………………………………………… 
акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно: 
 

І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 
от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) И 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост 
от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон): 
 

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – (проекторешение – 

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.); 

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 
доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2020 г.); 

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2020г.); 

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. – 

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството 
за 2020 г.); 

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания 
годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на 
акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2020 г.); 

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 
през 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2020г.); 

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от 
дейността на дружеството през 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява 
предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството 
през 2020 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 
2020 г., печалба не се разпределя.);  



8. Избор на специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите избира специализирано одиторско на дружеството за 2021 г. “БРЕЙН СТОРМ 
КОНСУЛТ – ОД” ООД, ЕИК: 175259627); 

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД 

за дейността им през 2020 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.); 

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка 
с инвеститорите за 2020 г.); 

11. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г. (проекторешение – 

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.). 

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2020г. съгласно 
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение 

– Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията 
през 2020 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към 
възнагражденията.). 

13. Приемане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на мандата на 
членовете на Съвета на директорите – г-жа Ива Христова Гарванска - Софиянска, г-н Пламен Пеев 
Патев и г-н Николай Атанасов Дачев, за срок от пет години, считано от вземане на настоящото 
решение).  

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва: 

Добавя се нова алинея 4 към чл. 41  

(4) (нова-29.06.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват 
всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на 
директорите. 

 

 ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ 
ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 

 Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се 
посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое 
усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички 
проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД. 

 

 Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при 
условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и 
относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 

 

 

Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 

 

 

 


