РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 189
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото
събрание на акционерите на „Обелос Пловдив” АД Пловдив за изразяване на становище
по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 03.06.2010г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1,
т.3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване
правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на
търговските дружества, предлагаме на Общински съвет Пловдив и предвид изложените
в предложение вх. № 10ХІ – 200 от 25. 05. 2010 г. фактически основания, Общински съвет
– Пловдив
Р Е Ш И :
1. Упълномощава, Владимир Иванов Кисьов, представител на Община Пловдив в
редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Обелос Пловдив” АДПловдив, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството,
което ще се състои на 03.06.2010г. от 16 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив,
пл. „Централен” № 1, или при липса на кворум на 21.06.2010г., както следва:
1. 1. Назначаване на регистриран одитор за 2010г.
Проект за решение: ОСА назначава регистриран одитор доц. Никола Милев Бакалов,
притежаващ диплома №0309/1995г.
1. 2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2009г. на „Обелос Пловдив” АДПловдив
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на „Обелос Пловдив” АД
за 2009г.
1. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Обелос
Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2009г.
Проект на решение ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета
на
директорите на „Обелос Пловдив” АД.
1. 4. Разни
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на
търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху
общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е
необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да
упълномощи Владимир Кисьов, представител на Община Пловдив в Общото събрание
на акционерите на „Обелос Пловдив” АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.
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