


Покана за ОСА на lnvitation for GMS of 

„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД" АД PRINZ VON PREUSSEN CAPIТAL LIMITED AD 

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на ltem five: Distributing the profit/ covering the loss from 

загуба от дейността на Дружеството за 2019 г.; the activity of the Company in 2019; 

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

акционерите взема решение реализираната загуба 

от дейността на Дружеството през 2019 г. в размер 

на 10 000 лв. (десет хиляди лева) да не се покрива; 

Точка шеста: Освобождаване на членовете на 

Съвета на директорите от отговорност за дейността 

им през периода 01.01.2019 r. - 31.12.2019 г.; 

Проект за решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава членовете на Съвета на 

директорите от отговорност за дейността им през 

периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.; 

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с 

инвеститорите; 

resolves that the realized loss from the activity of the 

Company in 2019 in the amount of BGN 10 000 (ten 

thousand leva) shall not Ье covered; 

ltem six: Releasing the members of the Board of 

Directors from liabllity for their management activity 

from 01.01.2019 to 31.12.2019; 

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

releases the members of the Board of Directors from 

liabllity for their management activity from 01.01.2019 

to 31.12.2019; 

ltem seven: Report of the lnvestor Relations Director; 

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders 

акционерите приема отчета на Директора за връзка approves the Report of the lnvestor Relations Director; 

с инвеститорите. 

Точка осма: Избор на регистриран одитор за 

проверка и заверка на годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2020 г. 

ltem eight: Election of а registered auditor to audit and 

certify the annual financial statement of the company 

for 2020; 

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

акционерите избира регистрирания одитор, elects the registered auditor proposed Ьу the Board of 

предложен от Съвета на директорите и препоръчан Directors and recommended Ьу the Audit Committee 

от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в according to the proposal contained in the written 

материалите по дневния ред предложение, който да materials to the agenda who will verify and certify the 

извърши проверка и заверка на годишния финансов annual financial statements of the Company for 2020, 

отчет на Дружеството за 2020 г., в случай, че given that the Company does not fall within the 

Дружеството не попада в изключението по чл. 37, ал. exception under Art. 37, para. 2 of the Accountancy 

2 от Закона за счетоводството; Act; 

Проект за решение, 

.. ДиФайндс" ЕООД: 

предложен от акционера 

Общото събрание на 

акционерите избира Николай Полинчев 

регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС, за 

проверка и заверка годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2020 г. 

Точка девета: Доклад на Съвета на директорите за 

изпълнение на Политиката за възнагражденията на 
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Проект за решение. 

.. диФайндс" ЕООД: 

предложен от акционера 

Общото събрание на 

акционерите избира Николай Полинчев 

регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС, за 

проверка и заверка годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2020 г. 

ltem nine: Annual Report of the Board of Directors for 

execution of the Remuneration Policy for the Board of 
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членовете на Съвета на директорите на Дружеството Directors of the Company for 2019; 
за 2019 г. 

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The General Meeting of shareholders 

акционерите приема доклада на Съвета на approves the Report of the Board of Directors for 

директорите за изпълнение на Политиката за 
възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на Дружеството за 2019 г.; 

Точка десета: Приемане на решение за промяна на 
фирмата на Дружеството; 

Проект за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение досегашната фирма 
на Дружеството да се промени от „ПРИНЦ ФОН 

ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД11 АД на ,,ГРЕЙТ ЛЪК 11 

АД. 

Точка единадесета: Приемане на решение за 

промяна на адреса на управление на Дружеството; 

execution of the Remuneration Policy of the Board of 
Directors of the Company for 2019; 

ltem ten: Adoption of а decision for changing the name 

of the Company; 

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

adopts а decision to change the name of the Company 
from 11PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED" AD to 
11GREAT LUCK" AD. 

ltem eleven: Adoption of а decision for changing the 

management address of the Company; 

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

акционерите приема решение досегашният адрес на 

Дружеството в гр. София ул. 11 Граф Игнатиев 11 № 24, 

ет. 1 да се промени на: rp. София, ул. ,,Добруджа11 № 

6, ет. 3. 

Точка дванадесета: Приемане на нов устав на 

Дружеството; 

Проект за решение: Общото събрание на 

акционерите приема нов устав на 11ГРЕЙТ ЛЪК" АД 

съгласно съдържащото се в материалите към 
дневния ред предложение, който отменя изцяло 
досега действащия устав на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН 

КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД 1

1 АД. 

Точка тринадесета: Приемане на промени в състава 

на Съвета на директорите на Дружеството; 

Проект за решение: 

1. Общото събрание на акционерите одобрява

следните промени в състава на Съвета на

директорите:

» Освобождава като членове на Съвета на

директорите Урс Майстерханс, Пенчо Георгиев

Пенчев и Красимир Стоянов Иванов.

» Избира за нови членове на Съвета на
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decides the management address of the Company in 
Sofia, 24 Graf lgnatiev Str., 1'1 floor to move to: Sofia, 6

Dobrudzha Str., floor 3. 

ltem twelve: Adoption of а new Articles of Association 
of the Company; 

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders 

adopts а new Articles of Association of 11GREAT LUCK11 

AD in accordance with the proposal contained in the 
materials on the agenda, which fully repeals the 

Articles of Association of 11PRINZ VON PREUSSEN 
CAPITAL LIMITED11 AD. 

ltem thirteen: Adoption of changes in the composition 

of the Board of Directors of the Company; 

Draft resolution: 

1. The General Meeting of Shareholders approves the

following changes in the composition of the Board

of Directors:

» Releases as members of the Board of Directors

Urs Meisterhans, Pentcho Georgiev Pentchev and

Krassimir Stoyanov lvanov.

» Appoints Jian Chen, Desislava Aleksandrova
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