Ръководство за потребителите на ЕПОС
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Въведение
1. Достъп до ЕПОС.
Достъпът до Електронната платформа за общи събрания (ЕПОС) се осъществява чрез следния линк:
http://epos.csd-bg.bg.

Публична част на ЕПОС
2.

Начална страница.
Основната информация за ЕПОС е предоставена на началната страница на платформата (от ляво, фиг.1).
- „Новини“ – съдържа информация за версиите на ЕПОС и организираните корпоративни събития, регистрирани в ЦД АД.
- „Ръководство на потребителя“ – описание на функциите, които платформата предлага в зависимост от ролята на потребителя:
Eмитент, Aкционер/Облигационер, Пълномощник, Администратор (Председател) на общото събрание (ОС).
- „Презентация ЕПОС“ – описание функционалностите на ЕПОС, онагледено чрез разработените екранни форми.
- „Често задавани въпроси“ (ЧЗВ) – рубрика, съдържаща обобщение на най-често задаваните въпроси и отговори, предназначени за
максимално облекчаване работата с ЕПОС.
- „Нормативна уредба“ – линкове към закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към процедурата по провеждане
на ОС.
- „Процедура по провеждане на общи събрания” – времеви граф на основните етапи и събития от свикването на ОС до неговото
провеждане.
- „Системни изисквания“ – описание на хардуерните и софтуерни изискванията към техническото оборудване на потребителите,
обезпечаващо нормалното функциониране на ЕПОС, като и качеството на интернет връзката с платформата.
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фигура 1

Специализиран достъп
3.

Регистрация на потребителите.

За получаване на достъп до специализираните корпоративни услуги, потребителите на платформата трябва да имат предвид, че ЦД АД
работи с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП). Ако потребителят не е регистриран, се появява форма за регистрация, данните от която се
изпращат към ЕПОС.
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фигура 2

След успешната регистрация, потребителят може да използва системата като:
- Емитент,
- Акционер/Облигационер/Пълномощник,
- Администратор на ОС,
в зависимост от предоставеното му ниво на достъп и наличието на сметки по определена емисия.
3.1. Вход Емитент: Освен успешна регистрация на клиентския КЕП е необходимо дружеството да е регистрирано в ЦД като Емитент.
3.2. Вход Акционер/Облигационер: Освен успешна регистрация, няма други допълнителни условия.
3.3. Вход Пълномощник: Пълномощникът се идентифицира единствено като физическо лице, т.е. трябва да използва само КЕП на
физическо лице. Ролята „Пълномощник” се активира автоматично, в случай че има заявка за упълномощаване от Акционер за дадено ОС.
Системата автоматично разпознава ролята на участника според данните в сертификата. В случай, че участник има повече от една роля, в
процеса на регистрация се появява прозорец за избор: Емитент, Акционер/Облигационер, Пълномощник, Администратор на ОС.
Избраната роля остава активна до края на сесията на потребителя (до натискане на бутон „Изход”). Ролите ,,Акционер/Облигационер” и
,,Пълномощник” могат да се изпълняват едновременно.
Page 4 of 53

фигура 3

Процедури преди провеждане на общото събрание (ОС)
4.

Процедури за Емитента.

След вземане на решение за свикване на ОС, дружествата, които ще използват ЕПОС, следва да въведат необходимата за
Акционерите/Облигационерите информация за ОС.
4.1. При първоначален вход, с избор на бутон „Общи събрания” от менюто в ляво (фиг. 4) се визуализира екран, който предоставя
възможност на Емитента да въведе информация за предстоящото ОС по посочените параметри.
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фигура 4

4.1.1.
-

Изборът „Ново ОС” отваря екранна форма за въвеждане на информация за ОС (фиг.5, фиг.6):
„Дружество“ – зарежда се автоматично от системата на ЦД;
„Емисия“ – избира се от падащо меню с ISIN номерата на емисиите на дружеството, регистрирани в Централен депозитар.
„Вид на събранието” – избира се между обикновено и извънредно ОС.
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- „Дата на определяне на лицата, имащи право да участват в ОС (Record Date)” – датата, на която се определят лицата,
включени в книгата на акционерите, имащи право да участват в ОС. Фиксира се 14 дни преди датата на ОС (ЗППЦК, чл. 115 б, ал.1) за
публични емисии. За общо събрание на облигационерите – 5 дни преди общото събрание (ЗППЦК, чл. 100 а, ал. 7).
- „Дата и час на провеждане” – избират се от приложенията.
- „Начало на регистрация/Край на регистрация”- определя се време за регистрация на on line участниците в ОС.
- „Дата и час на провеждане на ново ОС при липса на кворум” .
- „Място на провеждане на ОС” - Попълва се по указаната в полетата последователност: пощенски код, улица, номер.
- „Град”.
- „Линк към пълната информация за ОС” – посочва се интернет сайта на дружеството или друг, съдържащ цялата информация за
ОС.
- „Номер на вписване в Търговския регистър (ТР)”– посочва се номера (при евентуална промяна се вписва актуалния), под който
информацията за ОС е регистрирана от дружеството в ТР.
- „Причина за корекцията”– използва се в случай на корекция на информацията за ОС-свободен текст с кратко описание.
- „Точки от дневния ред” – чрез натиск на бутона „+” , се добавят точки от дневния ред. Визуализира се форма за въвеждане на
съответните текстове (фиг.7). Съдържанието се вписва на български или английски език - чрез набиране на съответния текст или
копиране от файл от Емитента (подготвен при вписване на ОС в ТР). Въвеждането на точките на английски език не е задължително,
но е възможно по преценка на Емитента (напр. ако има чуждестранни акционери). В този случай, дневният ред се визуализира в
английската версия на ЕПОС за Акционери/Облигационери.
- Заличаването на точка от дневния ред се осъществява от бутон „Х” в края на съответния ред.
4.1.2. Функционалност на бутони: „Публикувай”, „Отказ”, „Файлове на български и английски език”.
- „Публикувай” – въведената информация е публично достъпна (фиг.8) .
- „Отказ” – връщане към предишния екран, където информацията за ОС е запазена и видима за Емитента.
- „Файлове на български и английски език”. Зареждат се файлове, имащи отношение към дневния ред на ОС, по преценка на
Емитента.
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фигура 5
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фигура 6
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фигура 7
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фигура 8

4.2 Редакция на информацията след публикуването ѝ в ЕПОС.
4.2.1 Редакция в публикувана информация може да се извърши в следните случаи:
- Технически и/или правописни грешки при въвеждане на данните за ОС: 1). преди публикуване (ф.9-1, ф. 9-2), 2). след публикуване :
аналогично на действията по т.1) , но в режим на процедурата по секция 4.2.2.
Page 11 of 53

- Включване на нови точки в дневния ред (ЗППЦК , чл. 118, ал. 2), след публикуване на информацията, което налага нов запис в ТР и
съответно в ЕПОС.
4.2.2. Редакция на информация за конкретно ОС в ЕПОС се осъществява чрез избиране на съответния запис в таблицата с параметрите на
ОС и бутон „Редактирай” (фиг.10) . Визуализират се съхраняваните данни в ЕПОС за конкретното ОС :
- „Номер на вписване в ТР” – въвежда се номера, съответстващ на последно вписаните промени. При технически и правописни грешки
при въвеждане, номерът остава непроменен (освен в случаите, които са наложили промяна във вече вписаната в ТР информация).
- „Причина за редакцията”- посочва се в свободен текст. Полето не е задължително.
- Чрез избор на бутона „+”, след „Точки от дневния ред” се добавят допълнително вписаните в ТР точки/проекто-решения.
Новите точки от дневния ред получават поредни номера, след последната точка от първоначално въведените.
Редакция на въведената информация в ЕПОС е възможно да се извърши до датата на определяне на лицата, имащи право да участват
в ОС (Record Date).
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фигура 9-1
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фигура 9-2
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фигура 10

5.

Процедури за Акционера/Облигационера

Акционерите/Облигационерите могат да се информират за подробности относно провеждането на ОС, а след датата на определяне на
лицата, имащи право да участват в ОС (Record Date) и да гласуват предварително или да определят Пълномощник (фиг.11).
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фигура 11

Достъпът до информация за определено ОС имат лицата (физически или юридически) притежаващи ФИ от съответната емисия.
5.1. Изборът на конкретно ОС се осъществява чрез избор на съответния ред, съдържащ информация за събранието.
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5.2. При направен избор (съответния ред с параметрите на ОС е активен), от колона „Участие”, с натискане на бутон „Промяна на
участие” се избира вида на участието в ОС – „Лично“ или чрез „Пълномощник“. Отваря се нов екран (фиг.12).

фигура 12

5.3. „Изберете вид участие”
5.3.1. „Няма да участвам чрез ЕПОС” (фиг.13) - в случай, че Акционерът/Облигационерът няма да ползва платформата. При този избор,
предварителното гласуване не може да бъде извършено. Колона „Гласувал” не е активна. От тук нататък Акционерът/Облигационерът
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може за избере изход от ЕПОС – бутон „Изход”, чрез избор от падащото меню на бутона с името на потребителя – горе в ляво, или да
промени вида на участието си (т. 5.2).

фигура 13

5.3.2. „Ще участвам чрез ЕПОС” - изборът на тази опция изисква посочване на начина на участие:
5.3.2.1. „Лично” (фиг.14)
В този случай, Акционерът/Облигационерът има право:
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a). да упражни своя вот предварително (преди началото на ОС) . Този вот ще бъде съхранен и отчетен по време на ОС. Изборът на
бутон „Запази” връща Акционера/Облигационера на екрана, от който може да гласува.

фигура 14

б). да гласува по време на ОС електронно (on line), чрез ЕПОС. В този случай Акционерът/Облигационерът не е задължително да
маркира предварително начина си на участие. On line участието в ОС се осъществява чрез регистрация в посоченото от дружеството
време преди началото на ОС (Вж. глава 10 Процедури за Акционер/Облигационер/Пълномощник по време на ОС (on line участник)).
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5.3.2.2. Участие чрез „Пълномощник” (фиг.15)
Акционерът/Облигационерът попълва ЕГН на пълномощника.
Следва избор на начина на гласуване:
а). “По преценка на пълномощника” – Пълномощникът има право да гласува по своя преценка самостоятелно – 1). предварително,
2). електронно (on line) по време на ОС чрез ЕПОС, или 3). да не участва изобщо.

фигура 15
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б).“По указан от титуляра начин” - означава предварително упражняване на правото на глас от Акционера/Облигационера, но
чрез пълномощник. (Вж. глава 6)
Изборът за предварително електронно упражняване на глас чрез Пълномощник, не отменя ангажимента на Акционера да изпрати към
Емитента всички документи, отговарящи на специфичните изисквания на дружеството в това отношение.
Акционерът/Облигационерът има право да отмени даденото пълномощно, както и евентуално направения вот от Пълномощника по всяко
време до началото на on line регистрацията за участие в ОС (предварително обявено от дружеството).

6.

Процедури за пълномощника
6.1 Пълномощникът ще присъства на ОС електронно on line (чрез ЕПОС).
За целта се използва КЕП, на физическо лице (Пълномощници могат да бъдат само физически лица). За повече подробности относно
процеса на регистрация (Вж. глава 3).
6.2 Пълномощникът ще присъства физически на ОС

При избор на участие чрез пълномощник, който физически да присъства на ОС, акционерът следва да подготви и изпрати до дружеството
съответното пълномощно по указания в материалите за ОС начин и форма.

7.

Гласуване
При „Лично участие“ по т. 5.3.2.1(а), вотът се осъществява от екрана – (фиг. 16), чрез избор на колона „Гласувал”, бутон „Гласуване”. На

екрана се визуализират точките от древния ред и броя гласове на собственика на ценните книжа/титуляра. Гласовете в колона „Въздържал се”
допълват тези в колони „За” и „Против” до максималния им размер (фиг.17).
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фигура 16
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фигура 17

В случай на „Участие чрез Пълномощник“ по т. 5.3.2.2 (б), след запазване на направения избор на участие, платформата зарежда автоматично
дневния ред на конкретното събрание за предварително гласуване (фиг. 18).
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фигура 18

При Участие чрез „Пълномощник” - т. 5.3.2.2 (а), Попечителят (Пълномощникът), вижда изпратените към него пълномощни от втория таб (фиг. 19).
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фигура 19

Изборът му визуализира екран с имената на Упълномощителя/ите (титуляра/рите на ценните книжа) (фиг. 20).
Изборът на конкретен ред (Упълномощител) - активира възможността за гласуване. Визуализира се таблица с името на Упълномощителя и
активна опция за предварително гласуване (фиг. 21). В случай, че Пълномощникът не желае да гласува предварително от името на
Упълномощителя, той може да упражни това право по време на ОС чрез ЕПОС, електронно (on line).
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фигура 20

Page 26 of 53

фигура 21

Бутон „Запази” - запис на изразения вот. Така съхраненият вот може да бъде променен най-късно до началото на регистрацията за участие за
общото събрание
Бутон „Затвори” – връщане към предходния екран, без запис.
Page 27 of 53

Процедури при провеждане на общото събрание
8.

Процедури за Емитента/ Администратора на ОС
8.1. Регистрация на електронния сертификат на лицето, определено да ръководи ОС (Администратор). Става по реда, описан в глава 3
(фиг.22).
8.2. Достъпът до екраните на Администратора за стартиране на ОС, се осъществява от основното меню в ляво – „Виртуална зала на ОС” и
бутон „Изберете ОС” (фиг.23).

фигура 22
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фигура 23

8.3. Визуализира се таблица, съдържаща данни на всички ОС за дружеството (фиг.24). При избор (клик) на конкретно ОС, се зареждат
неговите параметри. Бутон „Регистрация в ОС” (в дясно горе), осигурява вписването на Администратора на ОС. Бутон „Изход от ОС” –
спира (временно или окончателно) ОС, по преценка на Администратора. Последваща „Регистрация в ОС” продължава ОС от момента, в
който сесията е била преустановена.
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фигура 24

8.4.
Основен екран на администратора на ОС (фиг.25).
8.4.1. Контролен ред с данни за кворума:
- Максимално възможен кворум
- Кворум – сбор от следващите видове участие:
- Кворум предварително гласуване
- Оn-line кворум
- Физически кворум/присъствие в залата при провеждане на ОС
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фигура 25

8.4.2. Основен информационен ред. Управлява се от администратора, чрез бутон „Следващ етап” последователно напред, след
приключване на действията в рамките на всеки етап – (фиг.26).
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фигура 26

Описание:
а). „Начало“ – Информацията за ОС е налична в ЕПОС, RD е изтекъл, получена е книгата на Акционерите/Облигационерите, датата
на ОС е настъпила и ОС може да стартира.
б). „Етап на регистрация“ – от този момент се разрешава вписването на on-line потребителите за участие в ОС.
- „Списък на Акционерите/Облигационерите“ (фиг.27) – Визуализира таблица с регистрираните за участие притежатели на ФИ,
включително тези с предварителен вот. Тук Администраторът на ОС може да впише физически присъстващите на събранието. Вписването
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се осъществява от екран (фиг. 28), чрез избор на бутон със знак „писалка” (1) в първа колона. В колона „Участие” (2) се избира

физическата форма на участие и избор в първа колона върху бутона със знака за приемане „Х” (3). С натискане на бутон
„Затвори” се прекратява регистрацията на участници в ОС.

фигура 27
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фигура 28

в). „Изчисляване на кворума“ (фиг.29) – Преди началото на ОС, Администраторът проверява кворума. Визуализира се таблица с
информация за вида участие на присъстващите. По решение на Администратора, ОС може да стартира с избор на бутон „Стартирай”. При
недостатъчен кворум ОС се прекратява с натискане на бутон „Финализирай сесията”.
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фигура 29

д). „Стартирано ОС”.
- „Въвеждане на процедурни предложения” – Администраторът въвежда текста на предложенията (служебните точки по избор на
Председател, Секретар, Квестори и др. точки, различни от тези от дневния ред) в обозначеното за целта поле. С натискане на бутон
„Изпрати” предложенията се визуализират на екраните на Администратора (Председателя) и на on-line участниците.
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Предложенията и всички точки от дневния ред са представени в таблична форма. Таблицата е минимализирана е с цел компактност на
информацията на екрана (видима остава единствено подложената на гласуване точка). Изборът на бутон „+” визуализира цялата
информация.
е). „Гласуване на предложения“ (фиг.30)- с натискането на бутон „Следващ етап”, Администраторът на ОС определя началото на
гласуването. Визуализира се бутон „Стартирай гласуване на Предложение №...”. Избирането му стартира времето на регистриране на
вота за on line участващите в ОС. Бутон „Тече гласуване” е активен (фиг.31). По решение на водещия се преминава към регистрация на
гласовете на физически присъстващи лица на ОС с бутон „Въвеждане на резултатите от гласуването на присъстващите в залата”(фигура ). Преминаването на следващ етап се осъществява с натискане на бутон “Следващ етап“. Резултатът от гласуването е показан в
полето „За“/“Против“/“Въздържал се“. Водещият събранието преценява дали гласуваната точка да се приеме или отхвърли с натискане
на бутон „Приемане“ или „Отхвърляне“ – (фиг.33).
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фигура 30
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фигура 31
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фигура 32
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фигура 33

з). „Етап на гласуване на точки от дневния ред”
Аналогично на точка е). – цикъл на последователно гласуване на точките от дневния ред
й). „Приключило ОС” – финален етап, с който ОС приключва.
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8.4.3. „Изразяване на мнение” (фиг.34). По време на ОС Администраторът (Председателят) на ОС получава от on line участниците, както и
изпраща към тях мнения и коментари. Изпратените мнения и коментари са видими за всички on line участници.

фигура 34

8.4.4. „Поток на събитията” (фиг.35)– секция (под екран), съдържащ системна информация за текущия етап в хода на ОС (т. 8.4.2),
както и изпратените мнения от участници и Администратора (Председателя) по дневния ред.
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фигура 35

9.

Отчети

След приключване на ОС, Администраторът (Председателят) има достъп до статистическа информация, необходима при подготовката на
Протокола или за друга информационна цел.
Активиране на меню „Справки за приключилите ОС” (фиг.36)
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фигура 26

9.2. Избор на реда с избраното ОС (необходимо, само ако не е избрано ОС от Виртуалната зала) (фиг.37)
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фигура 37
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9.3. Избор на справка от изброените в списъка (фиг.38)

фигура 38

Резултатите ще се визуализират в PDF или RTF формат в зависимост от направения избор.
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10.

Процедури за Акционер/Облигационер/Пълномощник по време на ОС (on line участник)

В определено от дружеството време, преди началото на ОС, Акционерите/Облигационерите, както и Пълномощниците, които ще участват on line
в ОС следва да се регистрират за участие.
10.1. Регистрация на on line участник в ОС
Оn line участникът заявява участие в ОС с натискане на бутон „Виртуалната зала на ОС” (фиг. 39). Регистрацията се осъществява в
определен времеви интервал, посочен от Емитента при въвеждане на данните за ОС (секция 4.1.1 "Начало на регистрация/Край на
регистрация", (фиг. 6). По подразбиране стартира един час преди започване на ОС и приключва 5 мин преди началото на ОС (55 минути).
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фигура 39

Следва избор на конкретно ОС – бутон „Изберете ОС” (фиг. 40). Визуализира се таблица, съдържаща основните реквизити на всички ОС за
дружеството. Регистрацията на участник „on line” в ОС се осъществява чрез бутон „Вписване”. Бутон „Отписване” – спира (временно или
окончателно) на участието на потребителя в ОС. Отписването при стартирано ОС ограничава възможността за гласуване, изразяване на мнение, но
не влияе на кворума. Последващото „Вписване” осигурява достъп до ОС в текущата му към момента фаза.
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фигура 40

10.2. Основен екран на „on line” участника (фиг. 41):
-„Етап” – указва текущия етап в хода на ОС (секция 8.4.2).
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фигура 41

- „Изразяване на мнение” (фиг.42) – секция, в която потребителят може да впише и изпрати своя коментар до Администратора
(Председателя) на ОС и съответно до всички „on line” участници. Изразеното мнение се визуализира в секция 8.4.3.
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фигура 32

- Секция за гласуване на предложенията и точките от дневния ред (фиг. 43). Секцията е активна в етап „Гласуване на предложенията” и
съответно етап „Гласуване на точките от дневния ред” – секции 8.4.2. е,з.
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фигура 43

- „Поток на събитията” (фиг.44) – секция, съдържаща системна информация за динамиката на етапите на ОС (секция 8.4.4), както и
изпратените мнения от участници и Администратора (Председателя) в хода на мероприятието.
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фигура 44
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11. Системни изисквания
ЕПОС е уеб базирана платформа, затова не се изисква специална инсталация или настройка на клиентските машини, освен настройката им
за работа с КЕП, процедурата, за която е описана от съответният издател на подписа.
Web Browser:
Актуалните версии на следните браузъри: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera
Video Streaming:
Актуалната версия на Adobe Flash Player
Други:
Стабилна интернет връзка с достатъчна скорост, особено ако ще се използва стрийминг услугата.
Както при всяка on line система, работеща с КЕП от клиентска страна е препоръчително след работата с платформата да се затваря
браузърът, за да се изчисти състоянието на SSL/TLS връзката.
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