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РЕШЕНИЯ 
на ОСА на “ИХ България” АД 

14 юни 2002г. 
 
 
По т.1 от дневния ред: 
Отчет за дейността на Дружеството през 2001 година. 
Решение: 
Приема Отчета за дейността на Дружеството през 2001 година. 
 
 
По т.2 от дневния ред: 
Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2001 година. 
Решение: 
Приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2001 година. 
 
 
По т.3 от дневния ред: 
Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2001 година. 
Решение: 
Одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2001 година. 
 
По т. 4 от дневния ред: 
Приемане на решение за разпределяне печалбата на Дружеството за 2001 година.  
Решение: 
Печалбата на Дружеството за 2001 година в размер на 991 998 /деветстотин деветдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и 
осем/ лева след облагане с данъци, се разпределя, както следва: 
• 10% или 99 199.80 /деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и девет цяло и осем десети/ лева да се отнесат във фонд 

“Резервен” на Дружеството; 
• 892 798.20 /осемстотин деветдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем цяло и две десети/ лева да останат 

неразпределени. 
 
 
По т. 5 от дневния ред: 
Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2001 година. 
Решение: 
Освобождава от отговорност за дейността им през 2001 година членовете на Надзорния и Управителния съвети, както следва: 
Членовете на Надзорния съвет: 
1. за периода от 01.01.2001 година до 13.07.2001 година, както следва: 
• Владимир Йорданов Баланов, ЕГН:5708221506. 
2. за периода от 01.01.2001 година до 31.12.2001 година, както следва: 
• “ДИА Експерт” ЕООД, град София, регистрирано от СГС по фирмено дело №751/1996 година, представлявано от г-жа 

Данета Ангелова Желева, ЕГН: 6801024579; 
• Георги Добрев Георгиев, ЕГН:5111025868 и 
• Константин Кузмов Зографов, ЕГН:5705294561. 
Членовете на Управителния съвет: 
1. за периода от 13.07.2001 година до 31.12.2001 година, както следва: 
• Калин Траянов Митрев, ЕГН: 5202226668. 
2. за периода от 01.01.2001 година до 31.12.2001 година, както следва: 
• Росен Колев Димоларов, ЕГН: 6008306301; 
• Петър Иванов Станчев, ЕГН: 5906186487 и 
• Божидар Василев Данев, ЕГН:3911056308. 
 
 
По т. 6 от дневния ред: 
Промени в Устава на Дружеството. 
Решение: 
Чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва: 
“Управителният съвет се състои от 5 /пет/ члена”. 
 
 
По т. 7 от дневния ред: 
Промени в Надзорния съвет.  

 

Решение: 
Не приема промени в Надзорния съвет. 
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По т.8 от дневния ред: 
Избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 година. 
Решение: 
Избира за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2002 година г-жа Росица Бачева, диплома №0091 и/или “КПМГ – 
България – финансови услуги” ООД – специализирано одиторско предприятие. 
 
 
По т.9 от дневния ред: 
Разни. 
 
По тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите не прие решения. 
 

*** 


