
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БИОИАСИС” АД СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4, ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 5 И ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ

НАРЕДБА №2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани
с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

              Към 31.12.2016 г. капиталът на БИОИАСИС АД е в размер на 1 200 000 лв., разпределен в  1
200 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички акции са от един клас -
обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с
номиналната стойност на акцията.
             Началната регистрация на цялата емисия от 200 000 акции за търговия на “Неофициален
пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ-София АД е на 24.04.2008 г.
             Въз основа на решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на
дружеството от 07.05.2009 г. капиталът на дружеството е увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева
по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в
капитал, чрез издаване на нови 200 000  броя поименни, безналични акции с право на глас и
номинална стойност 1 лев всяка една. На 07.07.2009 г. на проведено заседание на Съвета на
директорите на «БФБ-София» АД по Протокол № 25/07.07.2009 г.., е взето решение за допускане до
търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент “А” последващата емисия акции на Биоиасис АД-
София /4OE/.От 15.07.2009 год. Емисията е въведена за търговия.

  Въз основа на решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на
дружеството от 18.06.2010 г. капиталът на дружеството е увеличен от 400 000 лв. на 1 200 000 лв. по
реда на чл.197, ал.1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2009 г., в
капитал чрез издаване на нови 800 000 броя поименни, безналични акции с право на глас и
номинална стойност 1 лв.всяка от тях. На 16.08.2010 г. на проведено заседание на Съвета на
директорите на «БФБ-София» АД по Протокол № 34/16.08.2010 год.е взето решение за допускане до
търговия на Неофициален пазар на акции, последващата емисия акции на Биоиасис АД – София
/4ОЕ/. От 24.08.2010 г. Емисията е въведена за търговия.

Към 31.12.2016 г. емисията акции на дружеството се търгува на Base Market на «БФБ-
София»АД.
               Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на
регулиран пазар в Република България или друга държава членка.



СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА БИОИАСИС АД КЪМ 31.12.2016 г.

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала
Георгиос Кисас 809 157 броя 67.43 %
Димитриос Сотиропулос 354 378 броя 29.53 %
Обратно изкупени акции 28 785 броя 2.39 %
Други физически и юридически
лица

7 680 броя 0.65 %

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от
дружеството или друг акционер

Всички акции на БИОИАСИС АД са свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва  без
ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не
съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито
е необходимо   получаване на одобрение от БИОИАСИС АД или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за
акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Към 31.12.2016 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото
събрание на дружеството са както следва:

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала
Георгиос Кисас 809 157 броя 67.43 %
Димитриос Сотиропулос 354 378 броя 29.53 %

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

БИОИАСИС АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на
правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите
права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на БИОИАСИСАД.
Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез

представител от лицата,  придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14
дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално
заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Въз основа на уведомленията за разкриване на дялово участие,  СД следи за случаите, в които
акционер е придобил акции на БИОИАСИС АД, с което правото му на глас минава определените в
ЗППЦК прагове и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в
рамките на 14 дни след придобиването. За такива акционери ще се уведомява комисията по кворума,



за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните
гласове да не бъдат приемани незаконосъобразни решения.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД е приел решения за извършване на процедури по
обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, на основание разпоредбата на чл. 22а, ал.5
от Устава на дружеството,  във връзка с чл.  187б от ТЗ и на основание чл.  111,  ал.  5  от ЗППЦК в
границите определени от чл. 22а, ал.5 от Устава на БИОИАСИС АД, както и решения за продажба
на обратно изкупените от дружеството акции на регулиран пазар на ценни книжа – БФБ-София АД
по реда и при условията за покупко-продажба на безналични ценни книжа, съгласно изискванията
на действащата нормативно уредба.

Общият брой на притежаваните собствени акции от БИОИАСИС АД в резултат на обявените
процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на извършени продажби на
притежавани собствени акции към 31.12.2013 г. е 28 355 броя акции.

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ дружеството преустановява упражняването на
правата по собствените акции, включително правото на глас, до тяхното прехвърляне.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

 На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до
ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в
устава

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Устава на БИОИАСИС АД, членовете на Съвета на
директорите са от три до пет лица, които се избират от Общото събрание, за срок от 5 /пет/ години.
Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Съветът на директорите избира Изпълнителен директор и го овластява да представлява
Дружеството, съгласно разпоредбата на чл.235, ал. 2, и му възлага управлението съгласно 244, ал 4
от ТЗ.

За членове на СД на БИОИАСИСАД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на
изискванията на закона, а именно:

1.да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
2.към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против

собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система,
извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

3.да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради
несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

    Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат
независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в

общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество

или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на СД на дружеството.

     Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на
акционерите. Решението за изменения и/или допълнения в Устава се приема с мнозинство 2/3 от
всички акции  на дружеството. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на
Устава, се вписват в търговския регистър и влизат в сила от датата на вписването.



9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД осъществява оперативното управление на
Дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото
събрание. За дейността си Съвета на директорите се отчита пред Общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.2 от Устава на дружеството, Съветът на директорите има
компетентност да:

1. Приема правила за организацията и дейността на дружеството и неговите структурни
звена;

2. Приема правила за работата си;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала на дружеството;
4. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;
5. Взема решения за образуването на фондове;
6. Взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение

за Дружеството и за прекратяване на това сътрудничество;
7. Взема решения за придобиването и разпореждането с недвижимите имоти на дружеството

и с вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
8. Взема решения за ползване на инвестиционни заеми, поемане на поръчителства,

учредяване на ипотечни и заложни права върху дълготрайни активи на дружеството и
кредитиране на трети лица;

9. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми
вземания, липси и загуби до размера на дадените гаранции за управление;

10. Съветът на директорите избира Изпълнителен директор и го овластява да представлява
Дружеството, съгласно разпоредбата на чл.235, ал. 2, и му възлага управлението съгласно
244, ал 4 от ТЗ.

           Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното
разпределение на функциите между тях. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на
Дружеството и да не разкриват вътрешна и друга конфиденциална информация относно
дружеството, както и информация, която представлява търговска тайна и след като престанат да
бъдат членове на съвета до публичното оповестяване на тази информация от Дружеството.
            Съветът на директорите представя доклад за дейността си през съответната отчетна година
на редовното заседание на годишното общо събрание на акционерите.
            СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на
регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които се одобряват
от  редовното общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбите на чл.22а от Устава на БИОИАСИС АД, Дружеството може да
придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в
случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при
условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията
относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от
акциите с право на глас не се прилагат. Съгласно разпоредбата на чл.22а, ал. 5 от Устава,
Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при
условията,  регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на ОСА, така и по решение на СД  за
срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване
на собствени акции по решение на  СД може да се извърши  без конкретна надлежна делегация за
това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание
правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на
настоящите изменения. В решението за обратното изкупуване на СД се посочват максималния брой
акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които СД извършва изкупуването в
определения срок; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и
инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване. Решението на СД за
обратно изкупуване се взима с единодушие от всички членове на съвета.

Съгласно разпоредбата на чл.22б от Устава на БИОИАСИС АД (приета с реш.  на ОСА  от
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