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О Т К А З

№ 20230116080413/17.01.2023г.

По повод на заявление вх. № 20230116080413 / 16.01.2023г. от Николина Василева Кирилова
на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ отказвам обявяване
на следните актове:
Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ АД , ЕИК
160053115
Мотиви:

 

С настоящото заявление се иска обявяване на Решение за отпадане или ограничаване на
предимствата на акционерите на "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД, което представлява Протокол,
обективиращ решения от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено
на 09.01.2023г.

Към заявлението е приложен Протокол от проведено Общо събрание на акционерите на
09.01.2023г. На събранието присъстват всички акционери, като същите са представлявани от
пълномощници, за което са представени и съответните пълномощни.

Като акционер в дружеството, присъстващ на посоченото общо събрание е и Община Пловдив,
която се представлява от пълномощника Ясен Михайлов. Към заявлението са приложени
Пълномощно рег. № 22Ф/09.01.2023г. на Община - Пловдив., както и Решение № 576, взето с
протокол 24 от 19.12.2022г. Съдържанието на пълномощното преповтаря съдържанието на
взетото от ОС - Пловдив решение. С решението си  по т. I Общинския съвет - Пловдив "не дава
съгласие за увеличаване на капитала и изменение на устава на "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД, с
което се намалява участието на Община Пловдив в капитала на дружеството…." Същевременно в
т. II от същото решение е посочено, че се упълномощава Ясен Михайлов да гласува "За" на
насроченото за 09.01.2023г. общо събрание, на което ще се вземе решение за увеличение на
капитала на дружеството по реда на чл. 193 от ТЗ и чл.195 от ТЗ чрез издаване на нови 16 314 400
броя обикновени налични поименни акции с право на глас, които да се запишат от Община
Варна, която прави непарична вноска в капитала на "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД,
представляваща 16 314 400 броя безналични акции от капитала на "МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ"АД, както и за съответното изменение на устава на дружеството във връзка с
увеличението на капитала и други разпоредби в него. С решение по т. III Общински съвет -
Пловдив възлагат на кмета на Община Пловдив "да поиска отмяна от съда на взетите от ОСА
решения".
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При предстоящото увеличение на капитала от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв. и влизането на
нов акционер ще се промени съотношението на притежаваните от акционерите акции в капитала
на "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД, вкл. ще се намали процентното участие на акционера - Община
Пловдив.

Така предвиденото увеличение на капитала, което води до намаляване на акционерното
участието на Община Пловдив в "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД противоречи на изискването на чл.
28, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за което се изисква изричното
съгласие на общинския съвет. Решението на Общински съвет Пловдив по т. I е именно недаване
на съгласие за увеличение на капитала на "ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ"АД, в резултат на което се
намалява участието на Община Пловдив в капитала на дружеството.

Посоченото противоречие между двете решения на Общински съвет - Пловдив и
несъответствието на решението по т. II с изискванията на ЗПСК, са предпоставки да се приеме,
че на така проведеното на 09.01.2023г. общо събрание акционерите на "ПЪЛДИН
ТУРИНВЕСТ"АД не са взети валидни решения, поради което същото не следва да бъде обявено
по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.

Във връзка с посоченото на основание чл.24 от ЗТРРЮЛНЦ по настоящото заявление следва да
бъде постановен отказ.

 

 

Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Окръжен съд -
Пловдив чрез Агенция по вписванията.
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