СПИСЪК
по смисъла на чл. 223а от Търговския закон
на въпросите и предложенията за решения по тях, които да бъдат включени по
искане на акционера-юридическо лице „ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК
831541734, в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ХИМИМПОРТ“ АД, насрочено и свикано за 30.09.2020 г. от 15.00 часа по
седалището на дружеството – гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2

„ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 831541734, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ул. „Стефан Караджа” №2, представлявано от изп.директор Иво
Каменов Георгиев, в качеството на акционер-юридическо лице, което притежава 173 487
247 броя поименни безналични акции, представляващи повече от 5.00% (пет процента)
от капитала на „ХИМИМПОРТ“ АД, ЕИК 000627519, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в продължение на повече от 3 (три)
месеца, считано от датата на обявяване на писмената покана за свикване на редовно
Общо събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ“ АД, обявена в ТРРЮЛНЦ на
28.08.2020г.
На основание чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон, предлага за включване в
дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ“ АД,
свикано за 30.09.2020 г. от 15:00 часа по седалището на дружеството – гр. София, ул.
„Стефан Караджа“ № 2, следните въпроси и предложения за решения по тях:
1. Приемане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет на
Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет в
състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер определен от
Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.); Проект
за решение: Общото събрание приема решение за прекратяване на функциите на
Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избор на
нов Одитен комитет в състав от трима души с мандат от 3 (три) години и възнаграждение
в размер определен от Химимпорт АД, на основание чл. 107 от ЗНФО. Общото събрание
на акционерите упълномощава Управителния съвет да определи размера на
възнагражденията на членовете на Одитния комитет.
Информация за лицата, предложени за членове на Одитния комитет:
Петър Красимиров Терзиев е завършил специалност „Счетоводство и контрол” в
Университета за национално и световно стопанство през 2005 г. и притежава
образователно-квалификационна степен „Магистър“. От 2005 г. до момента е работи като
счетоводител в различни по дейност компании и има над 12 години стаж в областта на
счетоводството.
Веселина Петрова Стефанова е завършила Магистърска степен със специалност
„Управление на продажбите” в Икономически Университет Варна и притежава
необходимия опит за длъжността.
Елена Милчева Каракашева е завършила Икономически Университет Варна със
специалност „Счетоводство и контрол” и притежава необходимия опит за длъжността..
Изп.директор:
Иво Каменов Георгиев

