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II. ЕПОС – Основни характеристики: 

 Проект, разработка и собственост на Централен депозитар АД; 

 

 On-line платформа даваща възможност:  

   -  Емитентите да управляват процеса по организиране и провеждане на ОС;  

  - Акционерите/ Облигационерите да упражнят правото си на глас; 

 

 Напълно автоматизиран процес от Емитента до Акционера/Облигационера;   

  

 Използване на електронен подпис; 

 

 



III. Услуги за Емитента 

 
 Всички услуги за Емитента достъпни от една точка: 

 

 Електронен анонс за организиране на ОС; 

 Публикуване на дневния ред на ОС;  

 Възможност за прикачване на всички файлове с документи, имащи отношение към ОС; 

 Допълване на дневния ред с нови точки, по реда на ЗППЦК , чл. 118, ал. 2; 

 Възможност за редакция на публикуваните данни; 

 Автоматично зареждане на книгата на акционерите; 

 



Услуги за Емитента-продължение 

 Облекчено изготвяне на присъствения лист на ОС с указание за типа участие; 

 Електронно управление на ОС (хибридно, с физическо провеждане); 

  - Автоматично преминаване през различните етапи на ОС; 

  - Автоматично изчисляване на кворума; 

  - Електронно въвеждане и изпращане на процедурните предложения; 

 - Автоматично изчисляване на резултатите от гласуването; 

  - Получаване и изпращане на мнения, коментари и въпроси; 

  - Получаване на справки след приключване на ОС; 

 Поддържане на англоезична версия на Платформата; 

 

 



Услуги за Емитента - продължение 

 Платформа с интуитивно управление за всички публични и непублични компании, вкл. за 

всички организации, които провеждат ОС; 

 Организация на работата без необходимост от материали или документи на хартия; 

 Избор за видео записване и излъчване на ОС в ефир; 

 Електронен архив; 

 

 

 



Екран: Въвеждане на информация за предстоящи ОС 



Екран: Администратор на ОС 

 



Екран: Получаване на резултати от приключило ОС 

 



V. Услуги за Акционера 

 

 Всички услуги за Акционера достъпни от една точка: 

 

 Записване на предварителен вот; 

 Електронно определяне на  Пълномощник;  

 Възможност за промяна на предварителния вот преди и по време на ОС; 

 Възможност за отмяна на пълномощно; 

 Възможност за разнородно гласуване;  

 



Услуги за Акционера-продължение 

 Online участие в  ОС; 

 Изпращане на коментари, мнения и задаване на въпроси; 

 Получаване на резултатите от гласуването; 

 Получаване на видео сигнал от ОС (при заявка от Емитента); 

 Електронни документи в помощ на потребителя; 

 



Екран: Определяне на начина на участие – предварителен вот 



Екран: Определяне на начина на участие – упълномощаване 



Екран: Предварително гласуване (лично) 



Екран: Предварително гласуване (чрез пълномощник) 



Екран: Online участие 



VI. Съгласуване с международни разпоредби 

 
 Елиминиране на всички транс-гранични бариери: 

 

 Налична английска версия на ЕПОС; 

 Незабавен достъп до информация от източника/Емитента ; 

 Незабавен достъп до документи и материали, касаещи ОС; 

 Електронно определяне на Пълномощник; 

 Възможност за разделно гласуване; 

 



VII. Съответствие с международни принципи и стандарти, вкл. 

Европейски директиви: 

 
 EU Shareholders Rights Directive;  

 European Joint Working Group on General Meetings (JWGGM), Market Standards on General 

Meetings; 

 International  Securities Services Association (ISSA);  

 Council of Institutional Investors Principles; 

 International Corporate Governance Network Principles; 

 


