Препис - извлечение
От Протокол № 19/27.04.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-89/15.04.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на
Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на „В и К”
ООД, гр. Монтана.

Решение
№ 430
На основание чл. 138, ал. 1 и чл. 139, ал. 1 от Търговския закон

Общински съвет - Монтана
Реши:
Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в
Общото събрание на акционерите на „В и К” ООД гр. Монтана, г-н Иво ***
Иванов да гласува „за” приемане на предложените решения, както следва:
По точка 1. Приема отчета на управителя за дейността на „В и К” ООД,
гр.Монтана през 2020 год. и приема Годишния Финансов отчет на дружеството
за 2020 год.
По точка 2. Печалбата по Годишен финансов отчет, след данъчно
облагане за финансовата 2020 г. на „В и К” ООД, гр.Монтана, да се разпредели
съгласно действащата нормативна уредба.
По точка 3. Продължава срока на договора за възлагане на управлението
на „В и К” ООД, гр.Монтана за срок от три години.
По точка 4. Упълномощава Министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за
възлагане на управление на „В и К” ООД, гр. Монтана във връзка с решението
по т.3.
По точка 5. Приема предложението на управителя на дружеството и
препоръката на одитния комитет, направена съобразно изискванията на чл. 108,
ал. 1, т. 6 от ЗНФО – протокол от 13.04.2021 г. за избор на одиторско дружество
„ФИНСТАБ” ООД, гр. София, с регистрационен № 104 в Публичния регистър
на одиторските дружества – регистрирани одитори в Република България,
членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с
отговорен за одита Трифонка Велева – регистриран одитор с диплома №
0097/1992 год., за извършване на независим финансов одит и заверка на
годишния финансов отчет на „В и К” ООД Монтана за 2021 год.
Възнаграждението по договора да бъде не по-висок от 5 500 /пет хиляда и
петстотин/ лева.
Забележка: Решението се прие поименно с 32 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/

