
ПРОТОКОЛ
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ
 

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
 

НА "СПИДИ"АД
 

Днес, 19 април 2016 г. се проведе заседание на 

Съвета на директорите на "Спиди"АД, БИК: 

131371780. На заседанието присъстваха всички 

членове на Съвета на директорите, а именно: 

1.	 Валери Харутюн Мектупчиян; 

2.	 Георги Иванов Глогов; 

3.	 Данаил Василев Данаилов; 

4.	 Седрик Фавр-Лорен; 

5.	 Авак Степан Терзиян; 

Съветът на директорите разгледа следния 

дневен ред: 

1.	 Приемане на предложение за определяне на 

променливо възнаграждение за дейността през 

2016 г. на членовете на Съвета на директорите 

на "Спиди" АД, които получават 

възнаграждениеот дружеството. 

2.	 Приемане на предложение за разпределение на 

печалбата за 2015 г. 

3.	 Свикване на годишно общо събрание на 

дружеството. 

По точка 1 от дневния ред Съветът на 

директорите прие единодушно С.1едните 

РЕШЕНИЯ: 

1.	 На базата на анализ на постигнатите 

финансови резултати за 2015 г., както и нз 

бюджета и стратегията за развитие на 

дружеството в краткосрочен и дългосрочен 

план, Съветът на директорите определя 

следните параметри на финансовите и 

нефинансови критерии, въз основа на които 

да	 се разпредели и изплати променливо 

възнаграждение за 2016 г. на членовете на 

Съвета 113 директорите, които получават 

възнаграждение от дружеството: 

1.1.	 Финансови критерии: Постигане на 

консолидирани приходи за 2016 г. в 

размер на най-малко 140 млн. лева. 

1.2.	 Нефинансови критерии: а! Въвеждане 

на нова концепция за пощенска услуга в 

офисната мрежа на дружеството 

включително преоборудване и ре

брандиране на 300/0 от точките за 

обслужване на клиенти; 51 Оптимизиране 

на	 модела за процесиране и товарене на 

пратки с въвеждане на комбинирана 

система от "насипно" товарене, 

контейнери и палети; вI Промяна на 
логистичния модел в ДПД Румъния с 

въвеждане на система от 8 регионални 
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МINUTES
 

FROM А MEEТING
 

OF ТНЕ BOARD OF DIRECTORS
 
OF "SPEEDY" AD
 

Оп 19 Apri! 2016 а meeting of the Board of 
Directors of "Speedy" АО, ше 131371780, was 
held. The meeting was attended Ьу all members оЕ 

the Board of Directors, пате]у: 

]. Valeri Haroutun Mektouptchiyan; 
2.	 Georgi Ivanov Glogov; 
3.	 Dапаi! Vassilev Danailov; 
4.	 Cedric Fa\'re-Lorraine; 
5.	 Аузk Stерап Теrziуап; 

ТЬе Board of Directors discussed tbe foHowing 
agenda: 

].	 Арргоуа] of а proposal [ог dеtепniпаtiоп of 
the variabIe remuneration of the members of 
the Board of Directors of "Speedy" АО, who 
.ате paid Ьу the Сотрапу, [ог their activities 
during 2016; 

2.	 Арргоуаl of а proposa! [ог distribution of 
2015 profit. 

3.	 Convocation of the Annиаl General AssembIy 
Meeting of the Сотрапу. 

Under Item 1 of the Agenda the Board of 
Directors took unanimously the following 
RESOLUTIONS: 

1.	 Based оп the anal)'sis of the 2015 financial 
results, as \уеН as оп {Ье budget апд the 
short-term апд long-term development 
strategy of the Соmрапу, the Возгd of 
Directors determjnes the fоПоwiпg financial 
апд поп-fшапсiаl criteria, оп the grounds 
of \уЫсЬ the 2016 variable remuneration 
of the members of the Board of 
Directors of "Speedy" AD, who are paid 
Ьу the Соmрапу, shall Ье distributed апд 

paid: 
1.1.	 Financial criteria: Achievement of 

consoIidated earnings [ог 2016 in the 
minimum aтount ofBGN 140 mln. 

1.2.	 Nоп-fшапсiаl criteria: а! 

Implementation of а new postal service 
concept in the office network of the 
соmрапу, including refurbishment and 
rebranding of 30% of the client service 
points; ы� Optimization of the model [ог 

processing апd !oading of parcels 
through implementation of а combined 
system of !oads in bulk, containers and 
palIets; сl Changes in the logistics model 
of DРD Romania thюugh ________ 
implementation of а systems of~ 
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преразпределителни хъба; 

2.	 Съветът иа директорите определя 

максимален допустим общ размер на 

променливото възнаграждение по т.I по

горе, а имеино 135 ООО лв. (сто TpНlleceT 11 

пет хиляди лева), от които 100 ООО лв. (сто 

ХИ.I1ЯДИ лева) да се разпределят на базата на 

изпълнение на финансовите критерии, 

опреде.'1ени с рещението по T.l.l по-горе, и 

35 ООО лв. (тридесет и пет хиляди дева) - на 

базата на нефинансови критерии, 

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

По точка 2 от дневния ред Съветът на 

дире".орите прие еди нодущно С.lедното 

РЕШЕНИЕ: 

1.	 Съветът на дире,,'"Торите приема 

предложение за разпределение на печа.!Jбата 

за 2015 Г., която е в размер на 12032 779.49 
лв., както следва: 

1.1.	 Сума в размер на 6 029588.47 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 «в», ал.5 от 

ЗПП цк изплащането на дивидента да се 

извърши в 3-месечен срок от 

провеждането на общото събрание. I 
1.2.	 Остатъкът от печалбата за 20] 5 г. да бъде \ 

отнесен като неразпределена печалба. 

По	 точка 3 от дневния ред Съветът на 

директорите прие единодушно следното 

РЕШЕНИЕ: 

1.	 Свиква годишно общо събрание на 

акционерите на дружеството, което ще се 

проведе на 14.06.2016 г. в 10.30 ч., на адрес 

гр. София, бул. "Ал. Малииов" .NH 11, х-д 

Холидей Ини, при следния дневен ред: 

1.	 Годишен доклад 11 консолидиран 

доклад за дейността на дружеството през 

2015 г. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

акционерите nрие.ма годишния доклад u '1 

консолидирания доклад за 

дру:жеството през 2015 г.» 

дейността на I 

I 

2. Годишен докдад на Директора за връзки I 
с инвеститорите за дейността през 2015 I 

г. I 
2. 

3. Доклад на регистрирания одитор -, 
Специализираноодиторско предприятие i 
«БДО Бъ..i1га риЯ» ООД за извършена! 

3. 

regiona1 parcel sorting hubs; 

2.	 ТЬе Board of Directors determines tbe 
maximum amount of the variable 
remuneration under item 1 above, totaling 
to BGN 135,000 (опе hundred thirty five 
thousand), of \vhich BGN 100,000 (опе 

hundred thousand) shall Ье distributed оп 

the basis of the achieved financia1 criteria 
under item 1.1 above, and BGN 35,000 
(thirty five thousand) shaU Ье distributed 
оо tbe basis of tbe achieved non-fioancia) 
criteria under item 1.2 above. 

Under Item 2 of the Agenda the Вoard of 
Directors took unanimously the following 
RESOLUTION: 

1.	 ТЬе Board of Directors approves the 
follo\ving proposa1 for distributioo of 2015 
profit being in the amount of BGN 
12,032,779.49: 
1.1. ТЬе amount of BGN 6,029,588.47 to Ье 

distributed as dividend to the 
shareholders - BGN 1.13 per share 
before taxation. In compliance with 
Art.115c (5) of the POSA the payment 
of the dividend shaJl Ье made within 3 
months following the date of the 
General AssembIy meeting; 

1.2. ТЬе rest of2015 profit shall remain поп
distlibuted and Ье booked according1y. 

Under Нет 3 of the Ageoda the Board of 
Directors took unanimously the follo\ving 
RESOLUТION: 

1.	 Convenes the Aonual GeneraI Assembly 
Meetiog of the Сотраоу оп 14.06.2016 at 
10.30 at the follo\ving address: Holiday 'оп, 

111, Alexander Malinov Blvd., Sofia, and 
under the following Agenda: 

1. Annua1 Report and ConsoIidated 
Report оп the 2015 activity of the 
Сотрапу. 

Dгаjt Reso!ution: «Тhe Сеnе/"оl 

Assembly apprm;es tl1e Аnnllа! Report 
and the Consolidated Report 011 the 
2015 activity o.!tlle Сотраnу.» 

Annual Report of the Investor 
Relations Director оп the activity 
during 2015. 

Report of the registered auditor 
SpeciaIized Audit Сотрапу "воо 

Bulgaria" OOD оп the audit of the 
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проверка на годишния финансов отчет 

на дружеството за 2015 г. 

Проект за решение: «Общото събра;ще на 

акционерит!! l1рие.~1Q доклада на 

регистрирания одитор - Специализuрано 

одиторско предприятие «БДО България» 

ООД за uзвърше.ча nровер/щ на годиUlНИЯ 

финансов отчет на дружеството за 2015 
г.» 

4.	 ДОК~lад на регистрирания одитор 

СпециаЛlf3l1рано ОJlИТОрСКО предприятие 

«БДО България» ООД за If3вършена 

проверка на консолидирания финансов 

отчет на дружеството за 2015 г. 

Проект за решение: «Общото събршше на 

акционерите npue.Ata доклада на 

регистрирания одитор - Сnециа'7Uзирано 

одиторско nредnрv.ятие «БДО България» 

ООД за извършена nровер;..:а на 

консолидирания финансов отчет на 

дружеството за 2015 г.» 

5.	 Приемаliе на ГОЩfШНIIЯ ФIШ3НСОВ отчет 

на дружеството за 20]5 г. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

аКЦllонерите приема одитирония годишен 

финансов отчет на дружеството за 2015 
г.» 

6.	 Прllемане на КОНСОJШДllрания финансов 

отчет на дружеството за 2015 г. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

акционерите npue....ta одиnJирания 

консо.шдuран финансов отчет на 

дружеството за 2015 г.» 

7.	 Доклад на Одитния комитет за 2015 г. и 

подновяване на мандата на членовете. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

акционерите приема представения дuклад 

на Одuтния КО.нитет за 2015 г. u 
подновява ЛlQндата на членовете му до 

30.06.2018 г.» 

8.	 Освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2015 г. 

Проект за решение: «(Общото събрание на 

акцио.черuте освобождава от 

отговорност Ч.7еновете на Съвета на 

директорите за дейността u.и през 2015 
г. » 

9.	 Разпределение на печалбата на 

дружеството за 2015 г. 

Проект за реUlение: «Общото събрание на 

шщuо"ерumе взе.\lQ рещенuе да разпреде:/U 

2015 Аппuаl Financial Statement of 
the Сотрапу. 

Dra/t Resolurion: «Тhe Genel'a1 
Assembly approves tlle RepOJ7 4 the 
геgisrеl'еd audilOI" - Specialized Audir 
Соmрапу 'BDO Bulgaria" OOD оп tlle 
audit 0/ the 2015 АПn!lа1 Financial 
Statement o/tlle Сотрапу.» 

4.	 Report of the registered auditor 
Specialized Audit Сотрапу "ВОО 

Bulgaria" ООО оп the audit of the 
2015 Consolidated Financial 
Statement of the Сотрапу. 

Drafr Res01ution: «Тhe Сеnаа1 

Assembly арргm;е:; the Rерогt 0/ the 
registered auditoJ' - Specialized Audit 
Сатрап)' "BDO Виlgагiа" OOD оп the 
audit 0/ the 2015 Cons01idated 
Financia1 Statement o/the Сотрапу.» 

5.	 Approval of the 2015 Anпиаl 

Financial Statement of the Сотрапу. 

Dl'afr Res01i1tion: «Пlе Genera1 
Assemb(y appгoves the audited 2015 
Аnпиа1 Financial Statement 0/ the 
Сотрапу.» 

6.	 Approval of the 2015 Consolidated 
Financial Statement of the Сотрапу. 

Drafi Resolution: «'Гhe Genera1 
Assembly appгoves tlle audited 2015 
Cons01idated Financia1 Statement 0/ the 
Соmрапу.» 

7.	 2015 Report of the Audit Committee 
and renewal of members' mandate. 
Dra/t Res01ution: «П7е General 
Assembl)' apprm'es the Repoгt о! the 
Audit Commiuee /or 2015 Gnd геnе ...vs 
the mandate 0/ its тетЬегs {Ш 

30.06.2018. » 

8.	 Release of the members of the Board 
of Directors from liability for their 
activities during 2015. 
D/'afr Res01ution: «П7е General 
Assembly releases the membel's 0/ tlle 
Boaгd 0/ Diгесtогs /гот liabiliry /or 
theiI" acti1-'ities dun'ng 2015.» 

9.	 Distribution of 2015 profit of the 
Сотрапу. 

Dl'afi Res01urion: «Т71е Сепегаl 

Assembly appro,\Jes distribution 0/ the 
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печалбата на дру.жеството за 2015 г. в 2015 profit, И'!Jiсll is in rlle атоuпГ 0/ 
размер на 12 032 779.49.7в., кш:то следва: BGN 12,032,779.49, as/ollows: 
1. С"'улю в раз/нер на 6 029 588.47 лв. да 1. The атоип! 0/ BGN 6,029,588.47 
бъде разпределена за изплащане на [о Ье distributed as dividend [о the 
дивидеJlт на акционерите - по 1.13 лв. за shal'el1Oldel's - BGN 1.13 ра share 
всяка акция преди облагане. В Ье/О1'е taxation. In compliance \1Jith 
съответствие с разпоредбата на ЧЛ.115 A,-t.115c (5) 0/the POSA tlle раутеп! 0/ 
«в», 0.'1.5 от ЗППЦК ЮП.'lащането на the dividend slщlI Ье l1wde \1!it!Jin 3 
дивидента да се извърши в 3-;несечеll срок montlls /ollo\ving the daгe 0/ the 
от провеждането на общото събрание. General Assembly meeting: 
2. Остатысъm от печалбата за 2015 2. Тhe rest 01 2015 pl'ofit shall 
г. да бъде отнесен като неразпределена J'emain поп-disfJ'iыlеdd and Ье booked 
печалба. оо accordingly. оо 

10. Избор на регистриран одитор за 10. Appointment of ап auditor that will 
проверка на годишния индивидуаJlен If audit the 2016 and 2017 annual 
консолидиран финансов отчет на individual and consolidated financial 
дружеството за 2016 г. и 2017 г. statement of the Company. 
Проект за рещенuе: "Избира Dmjt resolution: "Appoin/s PwC Audit 
«ПрайсуотърхаусКупърс Одит» ООД за OOD as ап аиditог that .....ш audil tlU! 
регистриран одитор, които да провери и 2016 and 2017 апnиаl iпdividиаl and 
завери индивидуалнuя 11 h:онсолидиранuя consolidated financial statement 0/ rhe 
финансов отчет за 2016 г. li 2017 г.» сотрапу. " 

11. Одобрение на максима.rшо допустимия 11. Approval of the maximum acceptable 
общ размер на променливото total amount о! the variable 
възнаграждение, което ще бъде remuneration, '\vhich will Ье 

изплатено на членовете на Съвета на distributed to the members of the 
директорите, които получават I 

възнаграждение от дружеството, за I 
Board of Directors, wbo are paid Ьу 

the Сотрапу, for their activities 
дейността им през 2016 г. during 2016, 
Проект за рещение: «На основание ЧJI. 9. D,-ajt resolulion: "Оп the gгоunds 0/ 
ал. 2 от Политиката за възнагра;жденuята Art.9 (2) 0/ the Rетипеrагiоп Policy 0/ 
на ЧJlеновете на Съвета на директорите tlle Members 0/ the Board 01 Di,"ecto,-s 
на "Спиди" АД Общото събрание на 0/ "Speedy" АД tlle Сепе,-аl Assembly 
акционерите одобрява .·\1QКСlLмално 

допустш·( общ раЗА1ер на про/ненливото ! 
approves tJ,e maximum acceptable (о/аl 

атоuпГ 0/ the variable l'emunemtion. 
възнаграждение, което ще бъде изплатено which и;iII Ье paid 10 rlle members 0/ tlle 
на членовете на Съвета на директорите BOQl"d 01Direclors. who аге paid Ьу rlle 
за дейността li.M през 2016 г.. а lL,weHHO Соmрапу. /ог theiJ' acti\,ities dи,-iпg 

135 ООО лв, (сто тридесет и пет хиляди 2016, namely BGN 135,000 (опе 

лева), от които 1ОО ООО лв. (сто ХlUl.Яди I hипdrеd thirty five tI1Оиsапd), 01 \llhich 
лева) на базата на финансови критерии и 

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

базата на нефинансови критерии, 

определени с решение на Съвета на 

директоритеот 19.04.2016 г.» 

При липса на кворум, на основание член 

227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се 

проведе на 29.06.2016 година от 10.30 Ч., на 

същото място и при същия дневен ред, и то 

е законно независимо от представения на 

него капита.'I. 

BGN 100,000 (опе hundred thousand) 
sJlaII Ье dist"iЬшеd оп the basis 0/ Г!lе 

achievement 0/ financial critel'ia and 
BGN 35,000 (rlli,'tyfi\Je tllОиsапd) slюlI 

Ье dis/riЬШеd оп rhe basis 0/ the 
achievement 0/ rhe non-financial 
criteria determined Ьу геsоlиtiоn 0/ rhe 
Воапl 0/Diгесtогs dated 19.04.2016. " 

In case there is по quorum, оп the grounds 
of Article 227 (3) of the Commerce Act the 
General Assembly meeting wШ Ье held оп 

29.06.2016 at 10.30 at the same address and 
under the same Agenda. This meeting wш 

Ье lawfully held irrespective of the share 



Валери Мектупч aleri Mektouptchiyan 

Георги Глогов/(; gi Glogov 

.._..~ . 
Данаил Дананлов!DапаiJ Danailov 

)

Седрик Фавр-Лорен/Се 

2. Задължава изпълнителния директор на 

"Спиди" АД да предприеме всички действия 

необходими във връзка с привеждане в 

изпълнение на решението по-горе, в това число 

да обяви в Търговския регистър покана за 

свикване Н2I извънредното заседание на Общото 

събрание в съответствие с изискванията на 

чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми 

обшествеността и Комисията за финансов 

надзор в законоустановения срок. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше 

закрито. 

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОР ТЕ: 

capital represented. 

2. ТЬе Executive Director of "Speedy" АО 

should undertake апу and all actions necessary 
for implementation of the above resolution, 
including publication of the invitation for the 
General Assembly meeting in the Trade 
Register in сотрНапсе \vith the requirements 
of Art.115 of the POSA, as \уеll as а 

notification to the public and to tbe Financial 
Supervision Commission in due time. 

After all items оп the Agenda were exhausted the 
meeting was closed. 

МЕМВЕRS OF ТНЕ BOARD OF 
DIRECTORS: 
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