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 П Ъ Л Н О М О Щ Н О  
 Долуподписаният:.....................................................................................................,ЕГН:......................................, л.к.№............................., издадена на ...................... от МВР - ......................, с пост. адрес:.......................................................................  законен представител на ........................................................................................., ЕИК.............................. – акционер, притежаващ/о ........................ броя акции от капитала на “АТЛАС ФИНАНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А, ЕИК 201164403    У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М   ................................................................................................................................., ЕГН:........................; л.к.№. ..........................., издадена на ..................................... от МВР - ........................., с пост. адрес :...................................................................    Със следните права:   Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Извънредното Общо събрание на акционерите на “АТЛАС ФИНАНС” АД, насрочено за 25.10.2016г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А, със следния дневен ред:   1. Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството.      Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от „Атлас Финанс” АД на „Етик Финанс” АД.  2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да бъде: “Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.“ 3.  Приемане на изменения в Устава на дружеството в чл. 1, ал.1, чл.2 и чл.6 във връзка с промяната на фирмата и предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, както следва: 1. Изменя се алинея 1 в чл.1, а именно: Чл. 1.  (1) (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.)  "ЕТИК ФИНАНС" АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав "ЕТИК ФИНАНС" АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.  2. Изменя се чл.2, а именно: Чл. 2.  (изм. от ОСА на 25.10.2016 г.)  Фирмата на дружеството е: "ЕТИК ФИНАНС" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ETHIC FINANCE" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон". 3. Изменя се чл.6, а именно: Предметът на дейност на дружеството е: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните 
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финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.   4. Разни.  
При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:  ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  
 (В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се 
посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)  
 Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.       Дата:...........................                          Упълномощител:..........................                                                                    / подпис /   ...............................................................................................................................  /трите имена - изписани собственоръчно/ 


