ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният/aта
.........................................................................................
........................................................................................,
с ЕГН ................................................, в качеството ми
на член на Дружество за колективно управление в
частна полза правата на продуцентите на
звукозаписи и музикални видеозаписи и на
артистите-изпълнители – ПРОФОН, с настоящото

The undersigned
.........................................................................................,
…………………………….……………………….……
Personal ID Number: ............................................., as a
member of the Collecting Society of Neighboring Rights
of Phonogram and Music Video Producers and
Performing Artists in Private Interest – PROPHON,
hereby

УПЪЛНОМОЩАВАМ

AUTHORIZE

.........................................................................................
........................................................................................,
ЕГН: ...............................................................................,
л.к. № .............................................................................,
изд. на ........................... от ..................................... да
ме представлява пред Общото събрание на
Дружество за колективно управление в частна полза
правата на продуцентите на звукозаписи и
музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители
– ПРОФОН и овластявам същия/та с правото да
участва в работата и обсъжданията и във вземането
на решения, като гласува от мое име на заседание на
Общото събрание на ПРОФОН, което ще се проведе
на 26.05.2021 г. (сряда), от 10:00 часа.

..........................................................................................
.........................................................................................,
Personal ID Number: .......................................................,
ID card № ........................................................................,
issued on ........................... by ..............................., to
represent me during the General Assembly of the
Collecting Society of Neighboring Rights of Phonogram
and Music Video Producers and Performing Artists in
Private Interest – PROPHON and I hereby authorize the
latter to participate in the discussions and in the decision
making process by voting on my behalf during the
meeting of the General Assembly of PROPHON, held on
26th of May 2021, Wednesday, at 10:00 AM.

Упълномощител: ....................................
/подпис/

Principal: ............................................
/signature/

***
Моля да имате предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от Устава
на ПРОФОН за наличие на конфликт на интереси („Конфликт
на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и
упълномощеният принадлежат към различни категории и
групи носители на права. Не могат да бъдат пълномощници
на членове на ОС на ДРУЖЕСТВОТО и лица, които са
свързани лица по смисъла на Търговския закон със субекти,
представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и
лица, които са свързани по друг начин с такива ползватели, в
т. ч. лица, които участват по какъвто и да било начин в
организации, обединяващи ползватели, или са договорни
представители, консултанти, външни сътрудници на такива
ползватели или техни организации.“)

***

Please be aware of the provision of Art. 24, para. 7 of the
Statute of PROPHON for the existence of a conflict of interest
("A conflict of interest exists whenever the authoriser and the
authorized person belong to different categories or groups of
rightholders. Representatives of members of the General
Assembly cannot be individuals who are considered related
parties under the Commerce Act to entities, which are users
under the CNRA, as well as individuals who are connected in
other way with such users, including individuals who
participate in any way in users’ organizations, or are agents,
consultants, external associates of such users or their
organizations.")

