
 

 

 

 

ДО 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, 

РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ 

“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ” 

 

 

 

От 

“ФОРМОПЛАСТ" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията, ЕИК: 000220548 

 

 

Относно: списък на лицата, упражнили глас чрез представител по чл. 116, ал. 11 от 

ЗППЦК 

 

 

 

Уважаеми г-н Заместник – председател, 

 

На основание на чл. 116, ал. 11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви 

уведомяваме, че на проведеното на 22.06.2016 г. редовно годишно заседание на Общото 

събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ" АД бяха упражнени гласове чрез 

пълномощници на акционери, както следва: 

 

- Акционерът “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията с ЕИК 121376462, гласува чрез пълномощника си  

Дарина Борисова Маркова, ЕГН ХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално 

заверено пълномощно, регистрационен номер 4819 от 22.06.2016 г, заверено от 

Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на 

Нотариалната камара; 

- Акционерът “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в 

регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 11576/ 2003 г., 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 6, 

БУЛСТАТ 131163861, гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА 

КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено 

пълномощно с рег. №5049 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, 

нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, регистрирано в 

регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 11576/ 2003 г., 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 6, 

БУЛСТАТ 131163861, гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА 

КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено 

пълномощно с рег. №5048 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, 

нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 



- Акционерът “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, 

регистрирано в регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 

11576/ 2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 6, БУЛСТАТ 131163861, гласува чрез пълномощника си 

НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХХХ, въз основа на 

нотариално заверено пълномощно с рег. №5050 от 22.06.2016 г, заверено от  

Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на 

Нотариалната камара. 

- Акционерът “ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЗЕАД, вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131328512, гласува чрез 

пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХ, въз 

основа на нотариално заверено пълномощно с рег. №5051 от 22.06.2016 г, заверено 

от  Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на 

Нотариалната камара. 

- Акционерът "СИНТЕТИКА" АД, ЕИК 201188219, гласува чрез пълномощника си  

Дарина Борисова Маркова, ЕГН ХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално 

заверено пълномощно, регистрационен номер 5052 от 22.06.2016 г, заверено от 

Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на 

Нотариалната камара; 

- Акционерът „ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“, с БУЛСТАТ 175373078 

гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. 

№5053 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, нотариус в район на 

действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът „ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД“, с БУЛСТАТ 175373078 

гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. 

№5054 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, нотариус в район на 

действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът Договорен фонд „Еф Принсипал“, с БУЛСТАТ 131467907 гласува чрез 

пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. 

№5057 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, нотариус в район на 

действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът Договорен фонд „Еф Рапид“с БУЛСТАТ 131510422 гласува чрез 

пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХХХ, 

въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. №5058 от 22.06.2016 г, 

заверено от  Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. 

№ 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът “ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ РЕАСИГУРАРЕ” СА 

(EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.), регистрирано в 

Търговския регистър на съда Илфов, Румъния, ЕИК 5328123 гласува чрез 

пълномощника си НИКОЛИНА КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХХХХХ, 

въз основа на нотариално заверено пълномощно с рег. №5059 от 22.06.2016 г, 

заверено от  Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. 

№ 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121265113 гласува чрез 

пълномощника си Дарина Борисова Маркова, ЕГН ХХХХХХХХХХХ, въз основа 

на нотариално заверено пълномощно с рег. №5060 от 22.06.2016 г, заверено от  



Валентина Георгиева, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на 

Нотариалната камара. 

- Акционерът “ЕВРО – ФИНАНС” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 831136740 гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА 

КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено 

пълномощно с рег. №5047 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, 

нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерът “ЕВРО – ФИНАНС” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 831136740 гласува чрез пълномощника си НИКОЛИНА 

КИРИЛОВА КИНЕВА, ЕГН ХХХХХХХХ, въз основа на нотариално заверено 

пълномощно с рег. №5046 от 22.06.2016 г, заверено от  Валентина Георгиева, 

нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 340 на Нотариалната камара. 

- Акционерите Универсален пенсионен фонд "Съгласие", БУЛСТАТ 130477706 и 

Професионален пенсионен фонд "Съгласие", БУЛСТАТ 130428157 гласуват чрез 

пълномощника се Дора Димитрова Петрова, ЕГН ХХХХХХХХХХ въз основа на 

нотариално заверено пълномощно с рег. №3595 от 20.06.2016 г, заверено от Иванка 

Пенова, нотариус в район на действие – гр. София, рег. № 620 на Нотариалната 

камара 

  

 24.06.2016г. 

        

 

        С уважение: 

         Назъм Хикмет Алиосман 

         Изпълнителен директор 


