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РЕШЕНИЕ № 1049 
по протокол № 42 от 28.03.2019 г. 
на заседание на Общинския съвет 

  
ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД 
 

/с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
Упълномощава кмета на община Шумен в качеството му на 

представител на общината в Общото събрание на „Индустриален парк Шумен” 
АД на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на 
дружеството да  гласува „ЗА“ следните предложения за решения: 

1. Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” 
АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустриален 
парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2018 година. 

2. Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния 
финансов отчет за 2018 година на „Индустриален парк Шумен” АД, заверен 
от регистриран одитор Георги … Георгиев, рег. номер 118. 

3. Общото събрание на акционерите взeма решение реализираната за 
2018 година счетоводна печалба в размер на 1 575 415.99 лв. да бъде 
разпределена, както следва: 

- 10 % или 157 541.60 лв. да бъдат разпределени във фонд 
„Задължителни резерви“; 

- 30 % или 472 624.80 лв. да бъдат разпределени като дивиденти на 
акционерите, както следва: 

- „НИКИ-БТ“ АД – 283 574.88 лв. 
- Община Шумен – 189 049.92 лв. 

- 60 % или 945 249.59 лв. да останат като неразпределена печалба. 
4. Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” 

АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на 
„Индустриален парк Шумен” АД за дейността им през 2018 година. 

5. Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” 
АД избира регистриран одитор Георги … Георгиев, рег. номер 118, за заверка 
на годишния финансов отчет за 2019 година. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /М. Павлова/ 


