
ПРОТОКОЛ 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 

„АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД 

Днес,11.03.2020 г.,настоящите решения на 
Съвета на директорите на „АЛФА 

БЪЛГ АРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със 
седалище и адрес на управление - гр. София, 

1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. 

„ Емил Берсински" №12 (,,Аружеството") се 
приеха неприсъствено на основание чл.32, 
ал.2 от У става на Дружеството и чл.238, ал.3 

отТЗ. 

Членове на Съвета на директорите /"СД" / в 
състав: 
1. Антон Ерокхине;

2. Уилиам Фитцпатрик Костоффи

3. ВалериПетровКитев,

M I N UTE S 

FROM MEEТING /IN ABSENТIA/ 

OF ТНЕ BOARD OF DIRECTORS OF 

"ALPHA BULGARIA" JSC 

On 11.03.2020, the following resolutions of the 

Board of Directors of ALPHA BULGARIA JSC, 

UIC 200845765, with seat and headquarters' 
address at Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan 
Vazov area, 12 Emil Bersinski Str. (the 

'Сотрапу') was adopted in absentia on the 
grounds of art.32, para.2 of the Statute of the 
Company and art.238, para.3 of СА. 

The members of the Board of Directors /"BoD" / 
including: 
1. Anton Erokhine;

2. William Fitzpatrick Kostoff and
3. Valeri PetrovKitev,

след като потвърдиха, че всички изисквания after confirming that all requirements under the 
съгласно Устава на Дружеството и Statute of the Company and the Bulgarian law 
българското право за вземане на валидни for passing valid resolutions have been fulfilled, 
решения са изпълнени, гласуваха с proceeded and voted unanimously the session 
единодушие заседанието да бъде проведено to Ье held under the following 
при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на изготвен
годишен финансов отчет за 2019 г. на
индивидуална база на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ"

АД;

2. Разни.

След дискутиране на точките от Дневния ред, 
Съветът на директорите единодушно взе 

следните 
РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от Дневния ред: 

Съветът на директорите приема изготвения 

годишен финансов отчет на Дружеството на 

индивидуална база за 2019 г„ 

AGENDA: 

1. Discussing and adopting annual financial
statement for 2019 on individual bases
ofALPHA BULGARIA JSC.

2. Miscellaneous.

After held discussions, the members of the 
Board of directors adopted unanimously the 
following 

RESOLUТIONS: 

Under point 1 of the Agenda: 
The Board of Directorsaccepts the drafted 
annual financial statements of the Company for 
2019 on individual bases. 

Under point 2 of the Agenda: По т.2 от Дневния ред: 
Възлагат на изпълнителните директори да Assign to the executive directors to present the 
представят изготвения годишен финансов annual financial statements for revision and 
отчет на избрания от Общото събрание на certification for 2019 Ьу theappointed of the 
акционерите регистриран одитор за General meeting of the shareholders registered 




