ПЪЛНОМОЩНО
Подписаният...........................................................................................................................................,
с ЕГН:......................................................, л.к. N ........................................, издадена на .......................
...........................от..........................................., с постоянен адрес:.........................................................
....................................................................................в качеството си на Член на БУЛПРОФОР и
Делегат на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Булпрофор, което е насрочено да се проведе на
25.02.2011г. в гр. София,
УПЪЛНОМОЩАВАМ

...................................................................................................................................................................,
с ЕГН................................., л.к. N ..........................................., издадена на ..........................................
................................................от............................., с постоянен адрес:..................................................
..........................................................................................., с правата на представителство на Общото
събрание на Булпрофор за извършване на всички дейстивия, свързани с участието ми като
делегат и член на организацията Булпрофор, а именно:
• Да ме регистрира като Делегат по изрично пълномощие и да депозира предложения по
всички въпроси, които касаят участниците в Общото събрание.
• Да ме представлява при гласуване на предложенията по всички процедури и за всички
документи, които ще бъдат гласувани и за които ще се взема решение.
• Да ме представлява при гласуване на предложенията за Контролен и Управителен съвет.
Упълномощеният/ната няма право да преупълномощава трети лица с дадените по-горе права.
Настоящото пълномощно е със срок на действие 26.02.2011г.
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