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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, седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, Промишлена Зона 

„Юг”   

 

 

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 редовно заседание на Общото събрание на 

акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД от 30. 06. 2017 г. бяха упражнени гласове чрез 

пълномощници на акционери, както следва: 

 

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

при Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 25 995 

броя акции чрез пълномощник; 

 

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

регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 11576/ 2003, БУЛСТАТ: 

XXXXXXXXX, упражни гласовете по 264 435 броя акции чрез пълномощник; 

 

- Акционерът “ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ”, 

регистрирано в регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 12563/ 2003, 

БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, упражни гласовете по 96 300 броя акции чрез 

пълномощник; 

 

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

регистъра при Софийски градски съд по ф. д. № 12568/ 2003, БУЛСТАТ: 

XXXXXXXXX, упражни гласовете по 24 700 броя акции чрез пълномощник; 

 

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

Агенцията по вписванията, ЕИК XXXXXXXXX, упражни гласовете по 750 643 броя 

акции чрез пълномощник, по указания на “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД във 

връзка с репо – сделка на акции; 
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- Акционерът “ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” СА, вписано в 

Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J40/ 2241/ 94, ЕИК XXXXXXXXX, 

упражни гласовете по 225 800 броя акции чрез пълномощник, по указания на 

“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД във връзка с репо – сделка на акции; 

  

- Акционерът “ЕВРОИНС РУМЪНИЯ АСИГУРАРЕ – РЕАСИГУРАРЕ” СА, вписано в 

Търговския регистър на Букурещ, по фирмено дело J40/ 2241/ 94, ЕИК XXXXXXXXX, 

упражни гласовете по 457 599 броя акции чрез пълномощник; 

 

- Акционерът ДФ “АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, 

упражни гласовете по 136 812 броя акции чрез пълномощник; 

 

- Акционерът ДФ “АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, 

упражни гласовете по 150 969 броя акции чрез пълномощник; 

 

- Акционерът ДФ “ЕФ ПРИНСИПАЛ”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, упражни гласовете 

по 226 167 броя акции чрез пълномощник; 

 

- Акционерът ДФ “ЕФ РАПИД”, БУЛСТАТ: XXXXXXXXX, упражни гласовете по 65 

960 броя акции чрез пълномощник.  

 

 

30. 06. 2017 г. 

гр. Кърджали  С уважение: 

     Назъм Хикмет Алиосман, 

     Изпълнителен директор 

          

          


