
ПРОТОКОЛ
 

ОТЗЛСЕДАНИЕ
 

НА СЪВЕТА 'ВА ДИРЕКТОРИТЕ
 

НА "CJПfди"АZl
 

Днес, 11 май 2017 г. се проведе заседание на 

Съвета на диреh."ТОрите на "Спиди" АД, ЕИК: 

131371780. На заседанието присъстваха всички 

членове на Съвета на директорите, а именно: 

1.	 Валери Харугюн Мектупчиян; 

2.	 Георги Иванов Глогов; 

3.	 Данаил Василев Данаилов; 

4.	 Седрик Фавр-Лорен; 

5.	 Авак Степан Терзиян; 

Съветът иа дпреъ.iорпте разгледа С:lедвии 

дневен ред; 

д.	 Приемане на предложение за определяне на 

променливо възнаграждение за дейноcтra през 

2017 г. на членовете на Съвета на директорите 

на "Спиди" АД които получават 

възнаграждениеот дружеството. 

2.	 Приемане на предложение за разпределение на 

печалбата за 2016 г. 

3.	 Свикване на годишно общо събрание на 

дружес·rвото. 

По точка ~ о'" двеВПIIЯ ред Съветът на 

директорите прие единодушно следн.ите 

РЕШЕВИЯ: 

1.	 На базата 118 анализ на посmгнатите 

финансови резултати за 2016 г.; както н на 

бюджета и стратеПIЯТ8 за раЗВJПве Шl 

дружеството в краткосрочео в дългосрочеи 

плап. Съветьт иа директорите определи 

сле)]ните параметри ва финансовите u 
нефннансови критерии, въз основа на които 

да	 се разпредедв и изплати промеи.1J!ВО 

възнагра.ждепне за 2017 г. на Ч.liеновете ва 

Съвета ва .!1Иреа-.-торпте, които получават 

възнаграждение от дру-.к:еСТБОТО: 

1,1.Фиваuсови критерпu: Постигане на 

консюидираии приходи за 2017 г. в размер 

на наЙ-~1алко 1S5 МJJ.Н. дева. 

1.2.Нефпвансови критеРIШ: aJ МиграшfЯ на 

оперативната софтуерна система екай 

Ло.ц-жистик в DPD Румъния и адаптиране 

на оперативните и бизнес процеси; 6/ 
ВнедрSIf~ане на седмнчна система за оценка 

на представянето на куриерите, раiiонните 

мениджъри, ск.'здовите служите.'1И И 

офисната мрежа; 

"""	 Съветът на директорите опредедя 

максимален допустим общ размер на 

промев.fJНВОТО възнаграждение по Т.! П()

горе, а именно 135 ООО лв. (сто тридесет и 

мmПТЕS
 

FROI\1 А MEETING
 
OF ТНЕ BOARD OF DIRECTOR"
 

OF "SPEEDY" А})
 

Оп. 11 ~1.ay 201 7 а rnееtшg of' thc Board of Directors
 
of "Speedy" AD. ШС 131371780. was held. The
 
meeting \\'as attended Ьу аП mernbers of the Board ot'
 
Directors, naтely:
 

1- VaJeri Harourun Mektouptchiyan;
 
2.	 Georgi IVaIЮ\f Glogov; 
3.	 Dаllзi1 Vassilev Danailo\'; 
4.	 Cedric Fзуге-Lоuаinе; 

5.	 Avak Stepan TerLiyan; 

ТЬе Board of Directors discussed {Ье follo"iog 
ageoda: 

1.	 Approval of з proposal tor dеtеnnШзtiоn 01' tl1e 
variable гешunегаtiоn of the members 01' t11e 
Board of Direc10rs of "Speedy" ЛD, wlю are paid 
Ьу the Сошрапу, for their activities dHring 
2017; 

2.	 Approval of а proposal for clistribution of 2016 
profit. 

3.	 Convocation of the Anпuаl General Assembly 
Meeting ofthe Сошрanу. 

Under Item 1 оС tbe Agenda tbe Воагд of 
Directon took unanimously the fоUоwiпg 

RESOLUТIONS: 

1.	 Based оп the analysis of tbe 2016 finaociaJ 
resuJts, as ,vell as оп tbe budget aod tbe short
term aod long-term dcvelopment strategy оС 

the Сошрапу. {Ье Воатд of Directon 
determines tbe following finaocia] and noп
finапсiаl criteria, оп tbe grounds of ,,:ЫсЬ the 
20] 7 ушаЫе remuneration оС tbe member§ 
of the Board оС Directors of "Speedy" АО 

who are paid Ьу the Сотрапу, shаП Ье 

distributed апd paid: 

].1. Financial criteria; Achieyement of 
COIlsolidated earnings for 2017 111 tЪе 

rninimum amoUnLofBGN 155 mln. 
1.2. Non··financiaJ criteria: a/migration о!' 

operating system soft\vare Sky I..ogistics in 
Romania DPD and the adaptation of Н1е 

орerаtiопаl and business processes; ь/ 

irnplementation of а week.ly system for 
evalttation of the performance of the couriers, 
district managers, warehouse employees and 
office network; 

2.	 Тhe BOlI.rd of Directors determines the 
шаxiшцш ашопnt of tbe variable 
remuneration under item 1 аЬоуе, totaliog to 
BGN 135,000 (опс Ьцпшед thirty five 



пет ХII.IJЯДU lсва), ОУ ~OHTO 100 ооо .'1В. (сто 

хи.1ЯДИ .1Сва) да се разпр~де.1ЯТ Ir8 базата па 

в;шълнсниt па финансовите крнтерИR, 

определенн с решението 110 т.l.! по-rоре) 1I 
35 ООО дв. (1·рНl1есет h пет ХИЛЯДИ лева) - на 

базата на нефнпансовн -,:рптерип, 

оиредеденн с решението по т.l.2 по-горе. 

ПО ТОЧ~:l 2 ОТ ДНС8НIIЯ ред Съветът на 

дпре...-rорuте прие единодушно с.lедното 

РЕШЕНИЕ: 

I
 

thousand), of wbicb BGN 100,000 (опе 

hundred thousand) sЬзlJ Ье distribnted оп the 
basis о! tbe achieved financial criteria uoder 
item 1.1 8Ьо\'е, aod BGN 35,000 (tbirty fi...·e 
tbousand) shall Ье distributed ОП {Ье basis of 
the 8chieved non-financial criteria оодег item 
1.2 above. 

Uoder Нет 2 о." tbe Ageoda (Ье Board of 
Director'i fook uoanimousl) {Ье foUoVting 
RESOLlmON: 

]. СъвеТ1>Т на ДПРС"',ОРПТ(: npHe~ta I 1. ТЬе Board of Oirectors approves tbe 
предложеппе за раЗllреде.lеuне Ila печалбата 

з2 2016 Г., J.:оято е в размер на 7 732 827.64 
лв., както t:leIJBa~ 

1.1. Сума в размер на 10% от увеличението на 

капита.па, проведено съгласно решение на 

ОСА от 14.12,20]6 Г., да бъде отнесена за 

попълване на фонд "Резервен" (до 

достигане на 1/1 О от регистрирания 

~1 СЪLlAСНО изискванията на 

търговекия закон); 

1.2, Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде 

разпределена за изплащане на дивидент на 

акционерите - по 1.13 лв. за всяка акция 

преди облагане. В съответствие с 

разпоредбата на чл.115 «8», 8Л.5 от 

ЗППЦК изплащането на дивидента да се 

извърши.в 3-месечен срок от прове-JКДането 

на общото събрание. 

1.3. Остатъкът от l1е4аJlбата за 2016 г. да бъде 

отнесен като неразпределена печа.lба. 

По точка 3 от Дllевния ред CЪBerьT па 

директорите прие единодушио следиото 

РЕШЕНИЕ: 

r..	 Свиква годишно общо събрание па 

акциооерите оа дружеството, което ще се 

проведе на 23.06.2017 г. в 10.30 Ч., ва aдp~ 

["р. Софни, бул. ''Цариrрадско шосе" .NH15H, 
Новотел София, при следния дневен ред: 

1.	 Годишен доклад и консолидиран 

ДОКoilЗД за дейвостrа на дружеството flрез 

2016 r. 
Проект за pelUe1tUe: «Общото събраllие на 

а""ционерumе lIpue..'Wa годuul.НИЯ доклад и 

консолидирания доклад за дейuостта на 

дру;»еесmвоmо през 2016 г.» 

2.	 Годите" ДОtШЗД ш\ Днректора за BPblli:H 

с инвеститоритеЗ~ деПНОС1Та ирез 20.16 г. 

3.	 Докладп на регпстрирання одитор 
Специа.1JНзнрано ОДНТОРСК6 предприятие 

«..t\ФА}} ООД за нзвършена проверка па 

foUo"'jng proposal for distribution of 2016 
profit l}ejng in tbe аmоuпt о! BGN 
7 732 827.64: 
1.1. Ап anlOunt equal to 10% of' the capital 

increase carried out in accor'dance \vith 
геso1utiош, of the GAМ dated 14.12.216 to 
ье contributed to the Reserves Fund (in order 
the reserves to теасЬ 1/1 О of йlе registered 
capita1 pursuant to the requirements of the 
Commerce Act); 

1.2. The arnounl	 of BGN 6,029,588,47 (О Ье 

distlibuted as dividend to the shareholders 
- BGN 1,13 ре! share before tзхаИоп. ln 
compliance with М.115с (5) of the 
POSA the payment of the dividend 
shall Ье made \vithin 3 months 
follo\ving the date of the General Assembly 
meeting; 

1.3. Thc rcst	 of 2016 profit shall rCIilllin поп
distributed and Ье booked accordingI , . 

Under Item 3 of the Ageoda the Вoard of 
Directors took unanimously tbe following 
RESОLUПОN: 

11.	 CODvenes tbe A.nnuaI Gencral Assembly 
Meeting of the Сошрапу оо 23.06.2017 at 
10.30 а! the fоПоwiпg address: Novotel S0:68, 
llSN, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, aod 
under the foUo\\ing Agenda: 

1.	 Апппаl Report and Consolidated 
Report оп tbe 2016 activity of the 
Сошрапу. 

Drafi ResQlution: «Тhe General Assemыy 

approves the Аnnиаl Report and tl1e 
C01LSolidated Rep01'{ 0/1 tlle 20/6 actil'ity oI 
tJle Соmраnу.» 

2.	 Annual Report о( tbe Investor Relations 
Director <iO the асоvПy during 2016. 

3.	 Reports of tlle registered auditol' 
~pecialized Audit Сотрanу "AFN' 
OOD оп tbc audit of tht 2016 



годишния фИllанСО8 отчет на 

дружеството за 2016 г. и на 

копсолпдирания финансов отчет на 

дружеството за 2016 Г. 

Проеюn за решение: «Общото събрат-ше на 

а""'7fUОНериmе приема доклада ий 

регистрираиuя одитор - Специализирано 

одиторско предприятие <<.4 ФА» оод за 

извършена проверка на годишния финансов 

отчет на дружеството за 2016 г. 

Общото събрание на акционерите nрие.:.,ю 

дОЮ7Qда на ре2истрupанuя одитор 
Сnециализuрано одиторско nредnрuя.mие 

«АФА» оод за извършена проверка на 

консолидирания финансов отчет на 

дружеството за 2016 г.» 

4.	 Приемаве ва ГОДИШНИЯ фнuаИСО8 отчет 

ва дружеството за 2016 г. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

aкцuOHepитe приема одитupmmя годишен 

финансов отчет на дружеството за 2016 
г. » 

5.	 Прпемане иа консолидирания фииансов 

отчет па дружеството за 2016 г. 

Проект за решение: «Общото събрcmuе на 

ционериmе приема одиmuранuя. 

консолидиран финансов отчет на 

дружеството за 2016 г.» 

6.	 Доклад на Однтни.и комитет за 2016 г. 

Проект за решение: «Общото събрcmие 'На 

aкцuollepume приема nредсmавенuя доюшд 

на ОдumнШl колттет за 2016 г.» 

7.	 Освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета па дкреюорите за 

дейността им през 2016 г. 

Проект за решение' «Общоrno събрание 1{, 

I/а 

аКЦШJнерuте освобождава 

om.гoвOP1l0cт ЧJlеновете на Съвета 

директорите за дейността Юvl през 201 
г.» 

8.	 Разпределение ва печалБЭl'Э на 

дружеството за 2016 г. 

Проект за решеuuе: «Общото събрание на 

акционерите взе.ма реиитие да разпредели 

nеЧШ1баmа на дружеството за 2016 г. в 

размер ua 7 732 827.64 лв., както следва: 

1. С-ума в размер на 10% от 

увелuчеlluеmо на капитала, проведено 

съгласнорешение на ОСА от 14.12.2016 г., 

да бъде отнесена ЗQ попълване на фО1/д 

"Резервен" (до достигане иа 11lО от 

регисmрuратJUЯ Kanumall съгласно 

изИС1\ванuяmа на Търговския закон); 

Annual Financial Statement of the 
Сошрапу and оп the audit of the 2016 
CODsolidated Financial Statement оС the 
Сотрапу. 

Draft Resolution: «Тhe Genel'aJ Assembly 
approves the Report а! the registered auditor 
- Specialized Audil Соmрanу "AFA" OOD 
оп	 the audit 0/ the 2016 Аnnиаl Finaпcial 

Stateтenl 01 the СОтрапу. Тhe Сеnегаl 

Assembly арргоуе:> the Repo1"t 0/ the 
I'egistered auditor - Specialized AudiL 
'оmpаnу "AFА" OOD оп the audit 01 the 

2016 Consolidated Ртnаllстаl Statement 01 
the Соmраnу.» 

4.	 Approval of tbe 2016 Annual Financial 
Stаtеmепt ofthe Сотрanу. 

Draft Resolution: «П,е Genel"al Assembly 
approves the audited 2016 Аllnиа/ Financial 
Statement olthe Соmраnу.» 

5.	 Approval of tbe 20'.6 Conso1idated 
FinaDCia.l Stotement ofthe Сошрапу. 

Draft Resolution: «Тhe Genem/ Assembl 
'-Pproves the audited 2016 Consolidated 

Financial Statement o/the Соmраnу.» 

7.	 2016 Report ofthe Audit Committee. 
Dra.ft Resolution: «Т'he General Assembly 
approves the 201 б Report 0/ the Audit 
СоmmШее. » 

8.	 Release of the members of the Board of 
Directors from liаЬШty for their activities 
during 2016. 
Drafl Resolution: «The General Assemhly 
releases tJ,e membel's 0/ the Board 0/ 
Dil-ectors from liabllity }ог their actiYities 
dUl7ng 2016.» 

9.	 Distribution of 2016 profit of the 
Сошрапу. 

Dra,{i Resolution: «Тlle Сеnе/'аl Assembly 
approves distribution oJthe 2016 pmfit in the 
аmоиn! ofBGN 7 732827.64, as1011ows: 
1.. Ап аmoиn! equal (о 10% 0/ th 
capita! increase carried ои! ;n accordance 
with resolutions oftlle GAМ dated 14.12.216 
to Ье contributed to the Reserves Fzmd (in 
of·dc,- tJ1e геsегvеs 'о reacll l/JО 0/ the 
registered capital pursuant {о the 
requirements ofthe Commet'ce Ас!}; 

2. Тhe аmОИl1! Qj' BGN 6,029,588.47 10 

3.....t 
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2. Сума в размер на б 029 588.47 лв. да I 
бъде разпределена за изплащане на 

дивидент на m..'ЦШ)llерumе - по 1.13 лв. за 

всяка акция преди облагане. В 

съответствие с разпоредбата на ЧЛ.115 

«в», Ш/.5 от ЗППЦК изплащането на 

дивидента да се извърши в 3-месечен срок 

от nрове;ждаlfеmо на общото събрание. 

3. Остатъкът от nеча'/бата за 2016 
г. да бъде отнесен като неразпределена 

печалба. " 

9.	 Оll.обреUllt' на "акснма.l1ПО ДОПУСТИМIJЯ 

общ размер на проме.шuвото 

възиаr'ралценпе, което ще бъде 

JВП.латеяо на "~lСПОВ('ТС пз Съвета Ila 
lluреJ.."Торпте. конто получават 

възнаграЖДСfl8С от дружеството, за 

деЙllОСПЗ ~1 през 2017 г. 

Проект за peUteHue: «На основание чл. 9, 
ал. 2 от Пшшmикаmа за възнагражденията 

на членовете на Съвета на директорите 

"а "Спиди" АД Общото събрание на 

aJщионерumе одобрява маКСШ.1tЩl-1О 

допустим общ раз.'rtер на променливото 

възнагра:жденuе, което ще бъде изruютено 

на членовете lШ Съвета на директорите 

за дейността U ..1 през 2017 г., а именно 

135 ООО Л6. (сто тридесет u пет хwtЯди 

лева), от които 1ОО ООО лв. (сто хиляди 

леваj lЮ базата на фШJallсовu критерии и 

35 ООО лв. (тридесет u пет хиляди лева) на 

базата иа нефинансовu критерии, 

определени с реИlенuе на Съвета на 

директорите от lJ. 05. 2017 г.» 

10. Констатнране Ila резултатите от 

провеДеното уве.lпчение ва капитала по 

рЦВ на на капитада на "Сцпдн"АД чрез 

издаване на нови акцни по реда па '1.'1. 

112, ад. 3 от ЗIПJl(К съобразно решение 

на ОСА от ·14.t2.2016 г. н Орllемапе на 

про!\tяна в Устава иа дру",еството в 

съответствие с коиетатаЦИПl'е. 

Проект за pelиeнue: 

((J. Общото събраuие констатира, че по 

реда lЮ чл. 1]2. Шl. 3 от ЗППЦК са 

запиеещи новоиздадени 42 900 бр. акции от 

оnравО.мощенu ЛИlfа (служители и чле1l0ве 

1/а сд на дружеството) и емисионната 

стойност е внесена по набирателна 

с,четка на дружеството в пълен раз,нер в 

сроковете u при условията, приети от 

ОСА с решеJluе от 14.06.2016 г. 

2. Във «ръзка с проведеното увеличение на 

кanumШlQ ПО реда на чл. 112, ал. 3 от 

Ье distribuied as dividend to the 
shareholders - BGN 1.13 рег slшге Ье/оге 

ШХаtiоn. ln соmриаnее with Art.115c (5) 
о!	 the POSA the раутеn! 0/ tJw 
dividencl shall Ье mме within 3 nюnths 

/ollowing the date 0/ the General Assembly 
meeting; 
3. 171е rest 0/2016 profit shall ,-еупа; 

non-distгiЬиtеdand Ье booked accordingly. " 

9.	 Approval of the тшшот acceptabJe 
totaL amouot of the variable 
геmuпегаtiоп, whicb \'\IШ Ье d.istriыIed•. 
to the membel'S of the Board of 
Directors, \\-'Ьо аее paid b~' the 
Соmрапу, for tbeir activities during 
2017. 
Drajt "esolution: "Оn the gt'ounds 0/Arl.9 
(2) 0/ the Remuneration Policy 0/ the 
Members ~! the Board 0/ Directors 0/ 
"Speedy" АД the Сеnега! Asseтbly 

appr01Jes the maximum acceptable total 
aтount 0/ tl1e variable remuneration, 
which will Ье раМ 10 the members 0/ the 
Board 0/ Directors, wJIO т-е paid Ьу the 
Сотраnу, /ог theiJ' acti,'ities during 2017, 
namely BGN 135,000 (апе hundred thirty 
five thousand), 0/which BGN 1ОО, ООО (оnе 

hundred tllOusand) shall Ье distributed оп 

the basis 0/ tlle achievement 0/ financial 
criteria and BGN 35,000 (thirty five 
thоиsаnd) shall Ье dist,-ibuted оп the basis 
0/ lhe achie1Jement о! tlJe non-financial 
criteria detennined ьу resolиtion а! the 
Board 0/Di,-есtOf'S dated 11.05.2017. " 

о.	 Acknowledgment of the results fгош the 
capital increase carried out Ьу Speed)' 
АО through is§ues of пе\\-' shares 
pursuant to Art112 (3) of POSA in 
accordance witb геsоlutiоп of tbe GAM 
dated 14.12.2016 аод appro,'al of 
сЬапgеs in tbe Articles of Association iп 

CQnformity п'ith the results. 
D"aji геsоlиtiоn: 

"1. The General Assembly acl.:nowledges 
that ne1,A;ly issued 42 900 shares under 
Ar!.]J2 (3) 0/POSA have Ьееn subsaibed 
Ьу аиthоrisеd individuals (employees and 
membus 0/ the BoD 0/ the сатраnу) and 
hat the issuing value has Ьееn paid in {}le 

p/-escribed period in compliance }vitJ! t}le 

lerms and conditions approved Ьу t}!e САМ 

Ьу resolution dated 14.12.2016. 
2. Pursuan( to the capital inaease carried 
аи' иnаег Art.1l2 (3) 0/ POSA and !Jle 

4 



ЗППЦК и констатациите по т.] по-горе, в 

чл. б /1/ от Устава на дружеството 

раз,'нерыn на кanumа14 //а друж:есm60mо u 
броят издадени alЩIШ се nро,1tеня 

'ъоmвеmnо, » 

При !шиеа на кворум, на осиоиаНllе Q,'IeH 
227, а..та. 3 от ТЗ, Общото събраиие ще се 

проведс ва 10.07.2017 година от 10.30 ч., па 

СЪЩОТО ..IЯСТО JI ори същия дневен ред, и то 

е законво независимо от оредставении на 

uero КnППl'аJI. 

2. За;\ЪJm.-ава Н3ПЪ-.1ните..1НШI директор на 

"Спиди" АД да предприеме всички действия 

необходими във връзка с прпве~ане в 

и'шыmеllие на решението по-горе, в това число 

да обяво в ТЪРГО8СКПИ регпстър покана за 

свикване иа редовно заседание на ОБЩО10 

събранне в съответствие с изискванията на 

чл.115 ЗПfIЦК, Юlh.'ТО И да увеДО~IИ 

обществеността н Коr.fяспята за Фпиаосов 

nЗ,1.зор в заКОПОУСТ31l0веuня срок. 

acknOt1Jledgmen/s made zmder it<!m 1 
above, Аг/.б 11/ 0/ tlle Articles о! 

Associalion shall Ье amenc!ed 
,'especti11ely " 

'П case there is по quоrnш, оп the gтоuпd~ of 
Art. 227(3) of the Commerce Act (Ье General 
Assembly meetiog wШ Ье beld оп 10.07.2017 З,t 

10.30 а! the same address .шd under (Ье !isше 

I'\.genda. ТЬе шееtiпg ,vill Ье lа"1оl1:,, beld 
irrespective of (Ье share c.apitaJ represeoted. 

2. ТЬе Executive Director of "Speedy" AD shоп1d 

undertake ап)' :ind all actions necessary (or 
implementation of the above rcsolotion, iocioding 
pubIication of (Ье invitation for {Ье annual 
Geoeral AssembIy mееtiпg in tbc Trade Register 
in соmрliзпсе with the requirements of At1.115 of 
the POSA, as weU as а notificatiQh to tbe public 
aod (о the Financial Snpe.nision Соmmissiоп iп 

due time. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше IAfter аН items оп the Agenda were exhausted the 
закрито. meeting was closed. 
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