До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
До „БЪЛГАРСКО ФОНДОВА БОРСА“ АД
До „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД
До „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД
ОТНОСНО: Включване на въпроси и предложения
за решения в дневния ред на общо събрание на
акционерите по реда на чл. 118, ал. 1, т. 2 от
ЗППЦК, във връзка с чл. 223а, от ТЗ

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА,
„ТОПГРУП“ ЕООД, ЕИК: 131004841, със седалище и адрес на управление: София, р-н Младост,
бул. „Г.М.Димитров“ № 45, в качеството му на акционер, притежаващ над 5 % /45 913 броя акции,
съставляващи 49%/ от капитала на от капитала на „ТЕЦ Марица 3“ АД, Ви представя предложение за
включване на допълнителен въпрос в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 24.11.2022г. от 14:30 часа в седалището на дружеството гр. Димитровград,
Промишлена зона, а при липса на кворум на 14.12.2022 г. на същото място, от 14.30 часа при същия
дневен ред.
Новата точка, заедно с предложението за решение е обявена по партидата на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД в
Търговски регистър на 08.11.2022г. с вписване № 20221108143917
В съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК следва да се актуализират писмените
материали и поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА
3“ АД и да се публикува при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.
В изпълнение на чл. 115, ал. 8 от ЗППЗЦК, приложено представям списък с допълнителни въпроси и
предложения за решения към дневния ред.

Digitally signed

Stoyan
Stoyan by
Mihalev
С уважение: ………………
Mihalev Tyuyliev
Date:
Управител Стоян Тюйлиев
Tyuyliev 2022.11.08
15:16:48 +02'00'

СПИСЪК С ВЪПРОСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, ЕИК:
126526421 НА 24.11.2022г.
от
„ТОПГРУП“ ЕООД, ЕИК: 131004841, със седалище и адрес на управление: София, р-н Младост,
бул. „Г.М.Димитров“ № 45, представлявано от Управителя Стоян Тюйлиев, в качеството му на
акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „ТЕЦ Марица 3“ АД, включва следния
допълнителен въпрос в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 24.11.2022г. от 14.30 часа в седалището на дружеството гр. Димитровград, Промишлена
зона, а при липса на кворум на 14.12.2022 г. на същото място, от 14.30 часа при същия дневен ред, а
именно:

2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за
управление.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за
новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за
страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер
на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на
„ТЕЦ МАРИЦА 3” АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

signed
Stoyan Digitally
by Stoyan
ЗА „ТОПГРУП“ ЕООД
Tyuyliev
Mihalev Mihalev
Управител: Стоян Тюйлиев: ………………. Date: 2022.11.08
Tyuyliev 15:16:05 +02'00'

