Корпоративни събития
Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE)
ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) свиква извънредно ОСА на 18.04.2022 г. от 14.00
ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния
дневен ред:
- Вземане на решение за промяна на името на дружеството. Проект за решение: ОСА приема
решение за промяна на фирмата на дружеството от ЧЕЗ Електро България АД на
Електрохолд Продажби АД, изписано на английски като Electrohold Sales AD;
- Вземане на решение за промяна на логото на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- На основание чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно, във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, и съгласно правилата за представителство на
дружеството пред трети лица, приемане на решение за овластяване на Управителния съвет
на ЧЕЗ Електро България АД за сключване на договор с ЧЕЗ Трейд България ЕАД за участие
на дружеството като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група
на ЧЕЗ Трейд като координатор и за балансиране на портфейла на дружеството по
лицензията му като търговец на електрическа енергия, при срокове и условия описани в
Поканата за ОСА;
- Овластяване на управителния съвет съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно във
връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал.6 от ЗППЦК и съгласно правилата за
представителство на Дружеството пред трети лица, за сключване на Договор за предоставяне
срещу възнаграждение на услуги, описани в Поканата за ОСА, между ЧЕЗ Електро България
АД и ЧЕЗ България ЕООД ;
- Овластяване на управителния съвет съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно във
връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК и съгласно правилата за
представителство на Дружеството пред трети лица, за сключване на Договор за предоставяне
срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационните
технологии между ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Информационни и комуникационни
технологии България ЕАД;
- Овластяване на управителния съвет съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2, предложение последно във
връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК и съгласно правилата за
представителство на Дружеството пред трети лица, за сключване на Рамков договор за
покупка и продажба на електрическа енергия между ЧЕЗ Трейд България ЕАД като търговец
на електрическа енергия и ЧЕЗ Електро България АД като търговец на електрическа енергия
и доставчик от последна инстанция, при срокове и условия описани в Поканата за ОСА .
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05.2022 г. от 14.00 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в
централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на
които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.03.2022 г..
Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ и на
емитента.

