
 

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ 

По точките от дневния ред на Общо събрание на 

акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен, насрочено за 

18.11.2021г., 13.00 часа 

 

І. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на “Лавена” АД. 

ІІ. Материали по точка 1 от дневния ред. 

Точка 1:  
Приемане на решение за предоставяне на допълнителни парични вноски 

съгласно чл.134 ал.1 от Търговския закон от „Лавена“ АД на дъщерно дружество 
„Лавена Агро“ ЕООД, ЕИК 200494177 в размер до 1 000 000 /един милион/ лева за срок 
от 10 години, като до 31.12.2021 г. бъде предоставена парична вноска в размер на 200 
000 /Двеста хиляди/ лева. Предлага се извънредното Общо събрание на акционерите 
на „Лавена“ АД да овласти Прокуристите на Дружеството за предоставяне на 
допълнителните парични вноски. Останалите вноски до достигането на максималния 
размер на допълнителните парични вноски, посочен в предходното изречение, а 
именно 1 000 000 (един милион) лева, следва да се предоставят на дъщерното 
дружество след 31.12.2021 г. в рамките на предвидения 10 годишен срок на траншове 
и с честота, каквито овластените лица преценят за подходящи, без да е необходимо 
допълнително предварително потвърждение от страна на Общото събрание на 
акционерите на Дружеството.  

В сделката участват заинтересовани лица, както е посочено подробно в 
Мотивиран доклад от 4.10.2021 г., представляващ част от материалите по свикване на 
това извънредно общо събрание на акционерите на Лавена АД, а именно това са 
Константин Димитров Шаламанов и дружество „Балтимор“ ООД. Заинтересованите 
лица нямат право да гласуват по настоящата точка от дневния ред. 

Върху получените парични средства да не се начислява лихва.  
Срокът на предоставяне на допълнителната парична вноска да бъде в рамките на 

10 години с краен срок на погасяване 18.11.2031 г., като начален падеж за погасяване 
на допълнителната парична вноска е 01.01.2024 г. без предварително договорени 
фиксирани плащания. Получателят на допълнителната парична вноска – дъщерно 
дружество „Лавена Агро“ ЕООД има право да погасява задълженията си и в по-ранен 
от падежа момент при наличие на финансова възможност. 

 
1. Проект за решение 

2. Мотивиран доклад на Съвета на директорите 
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 14.9.2021 г. 
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 5.10.2021 г. 

 

ІІІ. Материали по точка 2 от дневния ред. 

Приемане на решение за предоговаряне на условията по сключен договор за заем 

от 14.05.2007 г. между „Лавена” АД и „Балтимор” ООД, ЕИК 175275709, а именно 

увеличаване срока на заема с 2 години – до 14.12.2024 г. 



 

1. Проект за решение 
2. Мотивиран доклад на Съвета на директорите 
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 14.9.2021 г. 
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 5.10.2021 г. 

 
 

IV. Материали по точка 3 от дневния ред. 

Разни. 

1. Проект на пълномощно за представителство на ФЛ в Общото събрание 
2. Проект на пълномощно за представителство на ЮЛ в Общото събрание 
 

Писмените материали по дневния ред и проектите на пълномощни за  

представляване на акционер в извънредното Общо събрание са на разположение на 

акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и съгласно изискванията на чл. 115 от ЗППЦК в 

офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, ж.к. Индустриален квартал, всеки 

работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на 

Дружеството, www.lavena.bg, като ще бъдат налични до датата и часа на приключване 

на Общото събрание. 

 

Дата: 07.10.2021 г. 


