
 

 
 

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

от Константин Димитров Шаламанов – Изпълнителен член на Съвета на директорите 
на „ЛАВЕНА” АД град Шумен, 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 837066835, 
по фирмено дело № 48/1991 г. по описа на Окръжен съд – град Шумен 

със седалище и адрес на управление гр. Шумен, 9700, Индустриален квартал 
 
 
Уважаеми акционери, 
 
Във връзка с решение на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД от 22.04.2021 г. на 

основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни 
книжа Ви уведомяваме, че се свиква редовно Общо събрание на акционерите в „ЛАВЕНА” 
АД на 15.06.2021 г. (вторник), което ще се проведе от 13:00 ч.местно време (или 10:00 
часа в координирано универсално време) в сградата по седалището на дружеството – гр. 
Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: 

 
Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2020 

година, Доклада на одиторско дружество „Екип одит“ ООД за извършен одит на 
Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и Годишния доклад за 
дейността на „Лавена” АД за 2020одина.  

 
Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания 

Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2020 година, Доклада на одиторско 
дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2020 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2020. 

 
Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на 

„Лавена” АД за 2020 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за 
извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 
година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2020 година. 

 
Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран 

финансов отчет на „Лавена” АД за 2020 година, Доклада на одиторско дружество „Екип 
Одит“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на 
Дружеството за 2020 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” 
АД за 2020 година. 

 
Точка 3. Приемане на Политиката за възнагражденията на управителните органи. 
В Политиката са извършени единствено технически корекции и Съветът на директорите 

счита, че други изменения не са необходими. Преразглеждането на Политиката се извършва 
на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48, съгласно който Политиката за възнагражденията 
следва да бъде преразглеждана на всеки четири години от Общото събрание на 
акционерите. 

 
Проект за решение: ОС на акционерите приема Политиката за възнагражденията на 

управителните и контролните органи на „Лавена“ АД. 



 
 
 
Точка 4. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на 

управителните и контролни органи за 2020. 
 
Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за 

възнагражденията на управителните и контролни органи за 2020 година. 
 
Точка 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 

2020 г. 
 
Съгласно годишният финансов отчет за 2020 г., общият размер на подлежащата на 

разпределение печалба възлиза на 2 003 070.39 лева (два милиона три хиляди и седемдесет 
лева и тридесет и девет стотинки) Дивидентите, подлежащи на разпределение от печалбата 
за 2020 г., се предлага да бъдат в брутен размер от 0,03 лв. на акция Останалата след 
разпределението сума в размер на 1 705 488,09 лева (един милион седемстотин и пет хиляди 
четиристотин осемдесет и осем лева и нула девет стотинки) да се отнесе като допълнителен 
резерв на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да 
получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар/ Централния 
регистър на ценни книжа като акционери на 14тия ден след деня на провеждане на Общото 
събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за 
разпределение на печалбата. „Лавена“ АД следва да осигури изплащането на гласуваните 
дивиденти на акционерите в рамките на 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на 
провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите 
са за сметка на „Лавена“ АД. Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на 
Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите, които имат открити сметки при 
инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези 
акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите 
си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната. 

 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на 

Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана 
през 2020 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на 
подлежащата на разпределение печалба възлиза на 2 003 070.39 лева (два милиона три 
хиляди и седемдесет лева и тридесет и девет стотинки).   Определя се дивидент за 
разпределение в брутен размер на 0,03 (нула цяло нула три) лева на акция. Останалата 
след разпределението сума в размер на 1 705 488,09  лева (един милион седемстотин и 
пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула девет стотинки) да се отнесе 
като допълнителен резерв на дружеството. Акционерите, които имат открити сметки 
при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а 
тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат 
дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната. 

 
Точка 6. Продължаване на мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 

5 /пет / години в следния състав: Константин Димитров Шаламанов, Стела Кръстева 
Йорданова и Радостина Ангелова Манахова, при условията, гласувани на Общото 
събрание на „Лавена“ АД за избор на членове на Съвета на директорите. Преизбраните 
членове да представят актуални свидетелства за съдимост, а независимия член Радостина 
Манахова да представи декларация по чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК. 

 
Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите продължава мандата на 
Съвета на директорите в следния състав: Константин Димитров Шаламанов, Стела 
Кръстева Йорданова и Радостина Ангелова Манахова за срок от 5 /пет/ години, считано 
от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията. 



 
 
Точка 7. Промяна в състава на  Одитен комитет, избран с решение на Общото 

събрание на акционерите на Лавена АД на 28.06.2018 г за срок от 3 /три/ години. 
Предлага се в състава на Одитния комитет да бъде включен г-н Георги Георгиев, одитор 
със стаж по специалността повече от 5 години, на мястото на Спаска Методиева 
Кръстанова. Обновен състав на Одитния комитет: г-н Димитър Лулчев, одитор със стаж 
по специалността повече от 5 години, председател; г-н Георги Георгиев, одитор със 
стаж по специалността повече от 5 години, г-н Красен Пенков. 

 
 Проект за решение: Избор на нов член в състава на  Одитния комитет на 
„Лавена“ АД, а именно г-н Георги Георгиев, одитор, на мястото на Спаска Методиева 
Кръстанова. Преизбиране на Димитър Лулчев и Красен Пенков за членове на Одитния 
комитет на „Лавена“ АД за срок от 3 (три) години, считано от датата на провеждане 
на редовното Общо събрание на акционерите и потвърждаване на новия състав на 
Одитния комитет – 15.6.2021 г. 

Точка 8. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността освободеният 
член на Одитния комитет, а именно Спаска Методиева Кръстанова. 

 
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и 

от отговорност Спаска Методиево Кръстанова като член на Одитния комитет за 
периода, през който е изпълнявала посоченото назначение. 

 
 
Точка 9. Приемане на нов статут на Одитния комитет 
 
Проект за решение: ОС на акционерите приема нов Статут на Одитния комитет 
 
 
Точка 10. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с 

инвеститорите за 2020 г. 
 
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с 

инвеститорите за 2020 г.; 
 
 
Точка 11. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2020 

г. 
 
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на Одитния 

комитет на „Лавена“ АД за 2020г. 
 
 
Точка 12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2020 г. 
 
 
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2020 година. 
 
Точка 13. Избор на одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния 

неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2021 година – 
дружество с ограничена отговорност „Екип Одит“ ООД с рег.№ 140, със седалище и 
адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027. 

 
 



 
Проект за решение: ОС на акционерите избира предложеното от Одитния комитет 

на Дружеството одиторско дружество „Екип Одит” ООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027, което да 
извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г.  

 
 
Точка 14. Разни 
 
Поканват се всички акционери на „Лавена“ АД да вземат участие в работата на 

предстоящото Общо събрание лично или чрез представител.  
 
Уникален идентификационен код на събитието: LAV15062021 
 
ISIN код на емисията на класовете акции: BG11LASUAT14 
 
Час на събитието по седалището на дружеството и в координирано универсално време: 

13:00 часа (10:00 часа UTC ) 
 
Материалите във връзка с предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на 

разположение на акционерите в офиса на Дружеството в град Шумен, Индустриален 
квартал. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, се обявяват 
пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и също така са публикувани на 
електронната страница на Дружеството, а именно: www.lavena.bg.  

 
“Лавена ” АД е с основен капитал в размер на 9 919 410 лева, разпределени в 9 919 

410 броя акции с номинална стойност от 1 лв. на всяка акция. Всички 9 919 410 акции са 
изцяло записани и изплатени. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, 
обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един 
клас и всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната 
стойност на акцията, а именно: право на глас в Общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и право на ликвидационен дял. 

 
Съветът на директорите на „Лавена” АД уведомява, че общият брой на акциите и 

правата на глас на акционерите на Дружеството е 9 919 410/ девет милиона деветстотин и 
деветнадесет хиляди четиристотин и десет /, като всяка една акция е с право на един глас в 
Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 9 919 410 броя. Право на глас 
имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД, респективно Централния 
регистър на ценни книжа като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА – 
01.06.2021 г.  

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 10:00 
часа до 12:45 часа на 15.06.2021 г. (вторник) в сградата на дружеството – гр. Шумен, 
Индустриален квартал . 

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5  на 
сто от капитала на „Лавена” АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да 
искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния 
ред на Общото събрание, като не по-късно от 01.06.2021 г. представят за обявяване в 
Търговския регистър списък с въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред и 
предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат 
включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след 
обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и 
писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на 
Комисията за финансов надзор. 

Ако акционери, които са поискали включване на нови въпроси в дневния ред участват в 
Общото събрание чрез пълномощници, то пълномощниците следва да бъдат изрично 
упълномощени за гласуване по включените нови въпроси в дневния ред. 



 
По време на провеждане на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право 

да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, свързани с 
търговската дейност, икономическото и финансово състояние на Дружеството. 

Акционерите на Дружеството имат право да правят по същество предложения за 
решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и 
при спазване на ограниченията на чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на 
разискванията по съответния въпрос преди гласуването на решението от Общото събрание. 

Право на глас в Общото събрание на Дружеството ще могат да упражнят лицата, 
вписани в регистрите на Централния депозитар, респективно Централния регистър на ценни 
книжа като акционери на „Лавена” АД 14 дни преди датата на провеждането му – 
01.06.2021, съгласно списък. Съгласно чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, Централният регистър на 
ценни книжа е длъжен да предостави на Дружеството списъци на акционерите и на 
чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да 
управлява и представлява дружеството. Информацията по предходното изречение може да 
се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при 
който са регистрирани ценните книжа. Изплащането на дивидента се извършва със 
съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните 
книжа. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 
книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което 
е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 

Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към посочената дата – 01.6.2021 
г., имат право да участват и гласуват на Общото събрание. 

За регистрация и участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират, като 
Физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично  
пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, 
ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание се 
представя два работни дни преди датата на Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде 
за конкретно Общо събрание, да е изрично, да е изготвено в писмена форма и да има 
минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на 
пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции 
са били предмет на публично предлагане. 

 
Представителите на Юридически лица - акционери следва да удостоверят 

представителната си власт за участие в ОС като представят оригинал или заверено копие с 
„вярно с оригинала“ на документ за актуална съдебна регистрация или актуално 
удостоверение за вписване в Търговския регистър, както и документ за самоличност на 
законния представител.  

Всеки, който представлява акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и 
да представи оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи 
представителството най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото 
събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и 
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.  

Съветът на директорите на „Лавена” АД представя образец на писмено пълномощно на 
хартиен и електронен носител, заедно с писмените материалите, свързани с дневния ред на 
Общото събрание.   

Образецът на пълномощно и писмените материали са на разположение на електронната 
страница на Дружеството - www.lavena.bg и в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, 
Индустриална зона, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа. 

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОС на акционерите ще се проведе на 
29.06.2021 г., (вторник) от 13:00 ч., на същото място и при същия дневен ред в сградата на 
дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона и то е законно, независимо от представения 
капитал. 

 
 
 



 
 
Всеки акционер или негов представител, както и всички останали участници в Общото 

събрание на акционерите на „Лавена“ АД, следва да спазва определените на мястото на 
провеждане правила за достъп до същото и противоепидемични мерки, като изчакват на 
опашката за регистрация на минимум 2 метра разстояние един от друг, използват 
поставените дезинфектанти при влизане и излизане от помещението, в което се провежда 
Общото събрание, включително носят предпазни маски. Акционери без предпазни маски, 
които покриват устата и носа, няма да бъдат допускани до Общото събрание, както и които 
са във видимо нездравословно състояние. 

 
 
 
23.04.2021 г.       
  
 
 С УВАЖЕНИЕ: 
 
 
   Изпълнителен член на Съвета на директорите: 
   Константин Шаламанов 


