
Приложение № 2 

  към Протокол на СД от 13.02.2012 г. 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ИНВЕСТИЦИОННО 

ДРУЖЕСТВО „ СЕЛЕКТ БАЛАНС” АД 

 

 

В чл.1, ал.1 се изменя както следва:  

 

(изм. с реш. на ОС от ..................... г.) "Селект Баланс” АД наричано по – нататък в 

този устав “инвестиционно дружество”, е българско акционерно дружество с 

едностепенна система на управление, извършващо дейност като инвестиционно 

дружество от отворен тип. Инвестиционното дружество осъществява своята дейност 

съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

 

В чл.1, ал.2 се изменя както следва:  

 

(изм. с реш. на ОС от ...................... г.) "Селект Баланс” АД е публично дружество, по 

смисъла на ЗППЦК (относно дружеството се прилага съответно глава осма от ЗППЦК). 

 

В чл.2, ал.1 се изменя както следва:  

 

(изм. с реш. на ОС от ...................... г.) Фирмата на Инвестиционното дружество е 

"Селект Баланс” АД. Фирмата на дружеството се изписва в превод на английски по 

следния начин:  “Select Balance” AD/PLC/PC/Inc. 

 

 

В чл. 25 текстът на т.2 се изменя както следва : 

 

Компетентност на общото събрание 

Чл. 25 (изм. с реш. на ОС от ...................... г.) Общото събрание взема решения по 

следните въпроси :  

1. ..................................................... 

2. (изм. с реш. на ОС от ...................2012 г.) преобразува ( чрез вливане и сливане 

или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява 

инвестиционното дружество – с разрешение на Комисията за финансов надзор. 

 



 

 

 

 

 

В чл. 57, ал.1 текстът се изменя както следва : 

 

Преобразуване на инвестиционното дружество 

 

Чл. 57. (1) (изм. с реш. на ОС от 25.09.2007 г., изм. с реш. на ОС от 

....................г.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез промяна в 

правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов 

надзор при условия и по ред, определени с наредба. 

 

В чл. 57, ал.2 текстът се изменя както следва : 

 

 

(Изм. и доп. с Решение на ОС от 14.06.2006 г. , с реш. на ОС от 30.06.2008 г., с реш. на 

ОС от .....................г.) Инвестиционното дружество може да се преобразува чрез 

сливане и вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условията и 

редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с наредба. 

 

 

В чл. 57, ал.3 текстът се отменя. 

 


