
ПРОТОКОЛ 

за липса на кворум на първо заседание на 

редовно годишно Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ 

 

 

 

Днес, 22.06.2022 г. в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, в 

обявения начален час 11:00 ч. UTC+3 г-н Добромир Тодоров Тодоров – Изпълнителен 

Директор на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” 

АДСИЦ,  ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, обяви че съгласно Доклада за дейността на 

Комисията за проверка на кворума, на оповестените в покана, обявена в Търговския регистър 

с номер на вписване 20220520123747 и публикувана на интернет страницата на Дружеството 

(www.feei.eu/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ/ОСА И ДИВИДЕНТИ), първа дата и 

час (22.06.2022 г., 11.00 ч.  UTC+3) за провеждане на редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на дружеството, УИК: FEEI22062022POCA, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от 

Съвета на директорите, са представени пълномощници на акционерите, притежаващи общо 1 

447 002 /един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди и два/ броя акции, които 

представляват общо 32,49% от целия капитал на дружеството, който към датата на общото 

събрание е в размер на 4 454 126 лв., разпределен на 4 454 126 броя обикновени, безналични 

акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.  

 

Г-н Добромир Тодоров обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото 

събрание – 22.06.2022 г., не е налице изискуемият кворум –3/4 от издадените акции с право на 

глас. Предвид горното, съгласно чл. 38 от Устава на Дружеството и чл. 227 от ТЗ, редовното 

годишно Общо събрание на акционерите на дружеството следва да бъде отложено и да се 

проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото – 07.07.2022 

г., 11.00 ч. UTC+3, при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения. В дневния 

ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. 

 

 

 

 

 

Добромир Тодоров Тодоров: ……………. 

Изпълнителен директор 

„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ 

 

 
Добрин Динков Стефкин: ……………… 

Председател на Комисията за проверка на кворума 

 

http://www.feei.eu/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF

