ПРОТОКОЛ
ОТ

заседание на Управителния съвет на
„Трансстрой — БургасЯ АД
Днес, на 12.04.2016 г, от '16:30 часа в гр. Бургас се проведе зас.едание
на Управителния сьвет на "Трансстрой - Бургас АД, ЕИК 102003626 със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Успенска" N98 в прwсъствието
на долуподписаните:
1. Николай Милев Мил в — Председател на УС и Изпълнителен
директор на "Трансстрвй - 6yprac" АД
2. Валентин Стойнев Барисов -- Чnен на УС на Траисстрой - Бургас
АД;
3. Гергана Господинова Никалова - Член на УС на "Трансстрой - Гурrас
~

~

~

Съгласно Чл.42, ал.1 от УсТава на Трансст°рОй --- Бургас АД
заоеданието е редовмо и м4же да взема решения.
В изпълнение на Решенията от Протокол От заседание на На,цзорния
съвет ма Трансстрой -- Бурrас" АД от 12.04.2016г., заседанието се проведе при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
~

1. Свикваме на Редовwо годишно общо събрание на акционерите на
„Трансстрбй-БургасАД.
2. ГJдобряване на текст на Покана за свикване на Редовно годишна
общо събрание на акцwонерите на "Трансстрой - БургасЯ АД
ПО така nредставе wwте за обсьждаме точки
Управителният съвет взе единодугшн0 спедните решения:

от рневмия

ред

По т.1 Да re свика Редовно годишно общо събрание на акци0нерите на
"Тренсстрой - Бурrас" .АД, което да се праведе на 16.052016 г. от 10:00 часа в
седалището и адреса на управление на дружеството: rp. Бургас , ул. "Усленска"
N $, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад на Упр,авителния сьвет за дейността на
Дружеството през 2015г.
l7роект за реwение. С?бщота събрание ма акционерите• ма
„ ТрансстройБургас АД приема Дакпада на Управи►пе.nния съвет за
дейнастта на дружествато през 2015г.
2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвtеститорите за
дейността му през 2015г.
Лроект за решение: Обсцата сьбрание на акционериме на
„ Трансстрай-6урзас"АД приема докпада на Директа►ра за врьзни с
инвеститорите за дейността му през 2Q15з:
3. •nриемане на Доtиад на С)дитния коrиитет на „ТраwСстройEуprac"АД за дейността през 2015г.
~

Проект ва ресиение: Сабщото събрание на акционерите на
Трансстройбургас"АД приема доклада на одитмия комитет за дейността
през 2015г.
Приемане на Докпад на назначения регистриран одитор за
4.
извършения независиы финансов одит на годишния финансов отчет,
wндивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.
Лроект за решение: С?бг,цото събрамие на акционерите на
" Трансстрой-бургас"А,Д приема докпаt3а на назначения региспrриран одитор за
извърwения независим финансов одит на годиwния финансов отчет,
индивидуален и консолидиран на дружествот+о за 2015г.
5.
Приемане на заверения от назначения регистриран одитbр
Годишен фимансое отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството ва

л

2015г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.
Проект за решение: 4бгцото събрание на акционерите

на
"Трансстрой-бургас"АД лриема заеерения от назначения регистриран одитор
Годиwен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за
2015г. u взема решение лечалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на
„Непокрити загуби от минали години"
Вземане на решение за освобождаване от отговорност на
6.
членовете на Надзорния съвет за дейностга им през 2015г.

Лроект за решение: Обсцото събрание на акционерите на
"Трансстрой-l5ургас"qД освобаждава от отговорност който u да е от
членоsете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.
7.
Вземане на решение за освобождаване от отговорност на
членоветв на Управителния съвет за дейността им през 2015г.
Проект за решение: Обсцото събрание на акционерите на
"Трансстрой-Gургас",4Д освоfiождава от омговорност който u да е от
членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.
8. Освобожщаване на досегашнrия член на Надаорния_- съвет на
„Трансстрой-Бургас"АД
, с л.K.1VQ
Алина Викторова Диева, ЕГН -----__
!
издадена на 20.06.201 I г, от МвР - София, с адрес гр.София, ул.
_„Е3итоша" N4137. Освобоздаване/неосвобож,даването й от отговорност за
действията й, извършени от нея в тоsа й качесrво."
Лроект за решение: Обгцото събрание на акционерите на
" ТРансстРой-6уРгаса~Д освобождава Алина Викторова Диева, ЕГК -_
с л.к.П ._; издадена на 20.06.201 Iг. от МВР - София, с адрес
гр. София, ул. ,,Bumowa Mі137 като член на Надзорния съвет на " Трансстрвйбургас"А,Q, като я освобождава от отговорност за дейотвията, извърwени
от нея в това й качество."
9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на
освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-эка
Алина Диева се предпага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОИКОВА с ЕГН
• Л.К. i1~S
, издадена на 08.07.2tl09г. от МВР Бургас, с
лостоянен адрес : гр. бургас, ул. Шейново NQ 69, ет. 5.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на
"Трансстрой-бургасi4,Д избира за ков член на Надзорния съвет АНТ4АНЕТА
издадена на
БЕлЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН ______ - л.к. Nі ~ 08.07.2009г. от мВР бургас, с лоспюянен адрес: гр. бургас, ул. tUейново 11 і 69,
ет.5."
У

1 о. Избор и оправоыощаване на лице, ковто да скпюьчи от името нв
трансстрой -Бурrас"АД договор с новоизбрания чnен на надзорния съввт.
i1редлага се това да е лицеtо Никалай Мипев Милев.

Лроект за реииение; (Jбсцото събрание на акционеритв ла
„ Трансстрой-Бургас"АД избира праеr3ложенато лице — николай мипев Милвв,
коймv да сключи от имвта на „Tpанccrrypaйбургас"АД договор с новоизбрания
член на надгорния съ+егвт."
11. ,Dпределяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет
за 2016г.
Лроекrг± за реиrение: +Dбcцо►тю събрание на акционерите на
„ Транесnтрой-bургас"АД не огтределя вьзнаграэкдение на членvвеrn►е на
JЧадзорния съвеrh за 2й1 i6г."
12. Избор на вдитор за извършване на независим финансов адит

нгв

годишния финансов

отчет,

индивидуален

и

кансолидиран

на

Дружеството за финансqвата 2016г.

Лроект за реwение: Обсцотnv събрание на акционерип7е на
Трансстрой-Бургас"АД избира за одитор за извърсиsане на независим
финансов одит на Годиwния финансов отчет на ,, Транссмрой-БургасАД за

~

201бг. предложения от Сiдитния комитет► на дpyжecrrreomo рвгисмриран
одитор -- „Дурин и партньори" ООД с ЕИК 121478307 u сергnификаtп за
а►дипторска праваспособност 11~ 038.
13. вземане на решение за лриемане на пазарна оценка на
, Тр►аисстрдй-бургае" АД, възложена oт „Трансстрой ХоЛдинг АД и
..
определяне на пазарната стоиност на една акция към датата на оценката.

Лроекпт ,за реwение. абt.цото събрание на агкционериrrтв на „трансстройБургас"АД, приема изsърwената лазарна аценка на дрyжe,crr►eom4, възложена
oм ,, Трансстрой Холдингц АД, кагrю със,цвта да послужи за опрвде.ияне на
.nазарната стойност на еднгг акция към дама1»а на оценката.
1 4. Разни .
При липса на кворум, на осневнние чл. 227 ат Търговския закон и чл.'1 15,
ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 03.06.201 бг. от 10:00 часа, на
същотв място и при същия дневен ред и то е заканно, независимо сзт
представения капитап .
По т.2 Утвърждава Плкана за свикване на Р+едавно годишно общо събрание на
акционерите на "Транссrрой - Бургвс" АД със следното сьцърэкание;

„Улравителниям съвет на "Трансстрой — бургас" АД, вписано в
Търгоsския perucmbp при Агенция nv влисванията с LИК 102003626, сэьс
седалище u адрес на управление. гр. Бургас, ул. "Успенска " NQ8 на оснаsание
чл. 223 orn Т3 и чл. 115 oм ЗЛЛЦк свиква Редоено годишно обсцо събрание на
акционерите на "Tpaнсcмpoй -- бурга+с " АД, коета сце св проведе на
18,05.2016 а. oм 10:00 часаr, в седалището u адрвса на улравлsние на

дpyжecmвorrro: гр. Бургас, ул Успенска NQB, npu слвдния дневен ред:
1. l7риемане на Доклаr3 на Управиrлгеrrния съеет за дейността на
Дружестеато лрез 2015г.

Лроект за решение: 4бщото събрание на акционерите на
Трансстройбургас"АД приема Доклада на Управителния съвет за
дейността на дру,жеството през 2015г.
2. Приемане на Докпад на Дире,Котора за връвки с
инвеститарите за дейносттs му през 2015г,
Лроект за решение: дбщото събрание на акционерите на
„ Трансстрогrбураас"4,q приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2015г.
3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на ,, Трансстрой~ ургас"А,Д за дейността лрез 201vг.
Лроект за реwение: Общото събрание на акционерипте на
„Трансстрой-бургас"АД приема доклада на одитния xwиumerrr за дейносrrтта
през 2015г.
4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитар за
~

иаsършения нёаависим .финансов одит на годиiиния финансов отчет,

индиеидуапен и кансоглидиран на дружесмеата за 2015г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на
„ Трансстрой-бургас"АД приема докпада на назначения регистриран одитор за
извършения независим финвнсвв одит на годишния финансов оп►чет,
индивидуален и консолидиран на друхгеството за 2015г.
5. Rриемане на заеерения ам назначения регистриран одитор
Годиwен финансов отчет, индивидуален u консопидиран на
дружеството за 2015г, и вземане . на решение за огnнасяне на
реализираната печалба.
Проект за реwение: Обсцото съfrрание на акционерите на
јрансстрой-бургас"АД лриема заверения от назнаwения регистриран одитор
Годишен финансов отцет, индиsидуален и консолидиран на дружеспrвото за
2015г. u взема решение печапбата за 2015г. да се отнесе за паrриване на
»Непокрити загуSи от минапи годиниЯ
б. Вземане на решение за освабождаване от ап►гавариост на
членовете на надзорния, съвет за дейността им през 201,5г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на
,, Трансстройrбургас"АД освобоэкдава от атговорност койmо и да е ат
членовете на Надзорния съвет за дейносrnта им през 2015г.
7. Вземане на реwение за освобождаване от отгаворносiгп на
чпеновеме на Управипlепния съвет за дейнастта иы през 2015г.
Проект за реwение: 4бщото събрание на акционериме на
,,Трансстрой-Бургас"АД осво("юждава от отговорноСт който u да е от
цленовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.
8. Осеобождаване на досегаwния чпен на Надзорния съеет на
„ Трансстроwбургас"АД Алина Викторова Диеsа, ЕГН
, с л. ►~ Ns
издадена на 20.0б.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул.
„Питоша" N2137. Освобождаване/неосвобождаването й от отговорност
аа дейстеията й, извърwени от нея е това й качестsо."
Проект за решение: Общото сьбрание на акционерите на
„ Трансстрогrбургас"АД освобождава Апина Виютарова Дивва, ЕГН ._
Р,
с л.к.Аf4 '
издадена на 20.06 2011г. от МВР - София, с адрес
гр. София, ул. ,,Bumowa N&137 каnю член на Wадзорния съвет на „ Трансстройбургас"АД, като я освобождава от отговорност эга действията, извърwени
от нея в това й качество."
_

_

9. Избор на ноs чпен на Надзорния съвет на мястото на
на аосвободения. За избор нв нов чiпен на Надзорнuя сьеет на мястото
.,
с
СТОИКОВА
БЕЛЧЕВА
AHTOAHFTA
лицепю
ara Алина Диева
се преап
_ ; л.
_--_вга_--_
_
------_-__
цздадена на Ог8.ti7.2д09г. от мВР Бургас,
к. Ns
LГН ~
иlейново N! 69, ет. 5.
бургас,
ул.
с люстоянен адрес: гр.
Проект за решеиие: Обсцото събрание на акционерите на
Трансстроснбургас "АД избира за нов_ члган на Надаорния_сьвет AHTDAHETA
издадвма на
6ЕЛЧЕВА GТаЙКОВА с ЕГН -_ - п.к. П
08.07.2009г. от МВР Бургас, с nостоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейново А& 69,
ет.5 "
10. Избор и оправомощаsане на лице, к+оето да сключи от името
на ,,Трансстроwбургас"АД догаsор с новаизбрания чпен на надзарния
съвет. Предлааа се това да е лицег»а Никапай милее Munee.
Проект за решение: 4бщото събрание на акционерите на
,, Трансстрой-бургас"АД избира лредложеното лице - Николай Милев Милев,
койпю да сключи от името на „ Трансстройбургас"АД договор с мовоизбрания
член на надзорния съsет."
11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съsет
за 2016г.
Проект за решение: Общотго сьбрание на акционерите на
„ Трансстрои"-бургас"Ад не определя възнаграждемие на членавете на
Надзорния съвет за 2016г."
12. Иlзбор на одимор за извърwевне на неаависим финансов адит
на годиwния финансое отчет, индивидуален и кконсолидиран на
, Цружесгпеато за финаисоеата 2D1 Бг.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на
,, Трансстрой-Бураас"АД избира за одитор за изsърwване на wезависим
финансов одит на Годиwния финансов отчет wa „ Трансстрой-бургас"АД за
209бг. предложения от Одитния комитет на дружеството регисмnриран
одитор - Лурин. u партньори" СЮД с EL1K 121478307 u сертификат за
одиторска лравоспособност Л&038
13. Вземане на peweuue за приемане на пазарна оценка wa
„ Трансстрай-fургас" AД възложена от • ,, Трансстрой Халдинг" АД и
апределяне на лrазарната стойност на една акция кьм датата на
оценката.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ Трансстрой6ургас"АД, приема извършената nазарна оценка на дружеството, въаложена
от Трансстрой Хо.nдинг" АД, като същата да послужи за определяне на
пазармата смойност на една акция към датата на оцемката.
~

~

14. Разни. "
Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез

представители.
Капиталът на дружествдто е 87 714 лв., разпределен в 87 714
безналични, неделими, непревилигировани и поименни акции, с номинална
стойност 1 лев, всяка с право на един глас в 4бщото събрание на
акционерите, право на дивидент и на ликвидацианен дял, сьразмерни с
номиналната стойност на акцията. Идентификация на емисията - 1S1N
BG1 ITRBUATI б.

Qбtцият брой на акциите u правама на глас в обсцото събрание кьм
fi2, U4. 2о16г. — датата на реwението на уnравителния съвет за свикване на
Обсцо събрание, е 87 714 броя.
Имащи право да яземат участие u право на глас в Общото събрание
са лицата, вписани s регистрите на ,L ентралан депозитар" АД като
акцыонери 14 дни првди датата нгг Обсцоьто събрание. Само лицата, вписани

като акционери към ti4.05.2ti16г. имат лраво да участват и да гnacysarrr в

Обсцато събрание.
Акционери, които повече or» три месеца притежават акциы,
првдставляващи поне 5 на сто ом капитала на Друэкествоrrю, могат по реда
на ыл. •223а от Т3 след обявяване в търговския регисr»ър на поканата да
вклюьчат u други въпроеи в дневния ред на ~'Jбицото събрамие u да правят
предложения за решения nv вече вкпючени s дневния ред вълроси. Крадният
срок за лредставяне за обявяване в Търговския регисгriър на въпросите за
включване в дневния ред и лредложенияма за решения е не по-кьсно от 15
дни преди откриването на С)бсцото събрание. С обявяванеrпо в 7°ърговския
регистър въпросите се смятат вкпючени в лредложения дневен ред.
Обстоятелството, чя акциите са лритежавани повече от mpu месеца, се
устамовява с декпарация. Най-късно на следваиция работен ден• след
обявяването акционерите представя списъка от въnроси, предложенията
за решения иписмените материалы по cedаnuщerrto и адреса на ynpasneнue
на ДРужеството, какrпQ u на Комисияти за финансvв надзор.
Обсцомсэ събраниа не мозке да nриема рвшяния, засягаеци въпроси,
които не са били обявени с насr;тоящата покана unu вхлючени долълнително
илед абявяването им в горегюсочения срок в Търговски региСтър: осван
когато всички акционери присъстват unu ca лредставвни на събрагниемо и
никой не възразява лоставените sъпроси да бъдат обсъжждани.
Всеки акцционер има право по времв на Обr.цомо сьбрание да лоетавя
въпроси на членовете на Уnравителния съвет омносно икомомическомо и
фынансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата,
каит»о предста+вляват вътреwна информация.
Поканват се всички акционери да вземат учаи,гr►ие в Обсцото събрание
лично unu чрез упълномосцени ам тях лица. Съгласно чл. 1 l5г от 31"IПЦК
якционерите uмат лраво да уrrьлномюсцят sсяко физиwеско unu юридическо
лице да участва и да глаоува в СJбщото събрание от тяхно име<
Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършsно на
Регистрацията на акцианерите и техните
a
e-mai1: traпsstr-vу(itransstroy.com.
пълномощмици започва в 09:00 часа u лрикпючsз в 09:55 часа вденя на
t36iцoma събрание. Акциинерите — юридически лица се предстаgляват вт
законните си представители, каито ce naгumuмuparrt с удосмоверение за
актуална регистрацсrя и документ за самоличнflст. Пълномоtцниците на
акционерите — юрыдически лица се легитимират с лисrигено и изрично
rтънномощмо, издадено за тава 4бщо събрание на дружecмaarno от законния
представимел на акционера u омговарящо мя изпскванията на закана;
удостоверение за актуална регистрация и докумемм за самоличнвым на
улълномосцения. Акционерите — физически лица се лезитимираrп с докумвнт
за самоличмосtn. Пълномащмиците на акциомерите — физически лица се
легитимират с представянето на дакумент за самиличнr, ст u писмено,
изрично пъпнпмощню, издадено за това Общо събрание на Дружествопзо u
отговарясцо на изискванията на закона.

Съгласнв изискванияма на чл. 116, arr.3 om 311Г1цK rrубликуваме образец
на пълнвмоиіјо за гласуване чрез пълномвсцник на интернеrп страницата на

Дружвството: hftpJ1wмw transstroy.com!
Ne се долуска гласуване чрез кореслонденция, ло телефон, факс или
чрез електронни средства. Не ее допуска упыпномосцаване на акционери па
електронвн rтът.
цленовете на надзорния u управителния съвет Могат да
представляват акционери, само ако акционерът изрично е поаачил в
пьлноыrощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
Всеки, който rrрвдставлява акционер unu акцивнери в Общото
събрание на Дружесrпвvто следва да уведоми Дружествотв най-късна 2 /два/
рабоrт►ни дни преди деня на Обr,цото събрание. 1"fреулылномвсцаванета с
правама по лредоставени пълноiиощни, кактв u лълномощно, дадено в
наруЕиение на правилата на ЗЛГIЦК, е нищсажна
flucмeнurne материали, сsързани с дневния ред на обсцато събрание, са
на разположение на акционериме за запознаване в cгpaдarrta на „Транссмрtтй
Бургас" АД в град Бургас, на ул. „Усленска ; Р 8 ет. 2, стая l.& 1, всеки
рабоrпен ден от 9: 00 до 12: 00 часа от 13: 00 до 16:00 часа, считано от
датата на публикуване s Търговския регисмър на пвканата за свикване на
Общото събрание на акционерите. Nаспэоящата локана заеднв с писиените
материали, сsързани с дневния ред на събраниеrпв са публикувани на

интернет страницата на Дружествогnо — hiipJ/w иrиr.transstroy.сот!
Лри nunca на кворум, на основание чл. 227 от Търгвеския занвн и
чл. l 15, ал.12 от ЗЛЛЦК, сьбраниепэо ще се проввде на 0i06201 бг. от 10:00
часа, на същото място u npu съсция дневен ред u mo e законно, независимо
от представения ►~апитал. ц
Задължава председателя ма Управителния съвет да публикува поканата
заедно с материалите по дневмия ред ма общото събрание и образец на
пъriноыощно ма интернет страницата на дружестввто http:ilwwvи.transstroy.com1
за вреыетв от обявяването й в Търговския реrистьр до приключването ма
общото събрание.
Задължава лредсзедателя на Улравителния съвет да о5яви за вписване
nоканата в Търговския регистър при Агенция по Вписванията.
Задължава nредседателя на Управителния съвет да изпрати nоканата
ведно с материалите ло дневния ред на Комисията за финансов надзар
съгласно изискванията на чл. 11 5, ал. 5 от ЗГ1ПЦ1€.
Настоящият протокол за решения се състави и подписа от чновете на
Управителния съвет. Решенията са взети при мнозинетво : Глаусвали „" - всички
присъстващи .
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ТРАНССТРОЙ- БУРГАС " АД:

1.
(Николай

2.
{Герган Го по~zнова Николова}
f

3.
~

(Валентин Стойнев Борисов)

ПРОТОКОЛ
От
заседание на Надзорния съвет на „Трансстрой — Бургас" АД
Днес, на 12.04.2010 г, ат 16:ООч., в гр. Бургас, на основание чл. 251 от
Търrовския закон, се проведе заседание на Надзорни съвет на "Трансстрой Бypr-ac АД, EV1K 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бурrас,
ул. "Успенска" NQ8, в присъствието на долупадписаните:
1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Виктаров,а Диева
З. Нина Добреваг Миt арова

При спазване изис:кванията ка чл.251, ал. 3 от Т3 на заседанието взе
уwастие и регистрирания одитор — Даниела Дурина
Съгласно чл.42, ал.1 от Устава на Трансстрой — Бургас'° АД заседаниетсу е
редовно и може да взема решения.
~

Заседанието се проведе при следния
. Д t iiвгВЕН 1 .ЕДа

1. Разглеждане и одобряване на Годишния фwнансов отчет, индивидуален и
консолидиран на дружеството за 2015r.;
2. Разглеж,дане на предnожение на УС относно реаиизираната през 2015г.

nемалба;
3. Разглеждане и адобряване на Докпад на регистрирания одитор за
извършената проверка на годиiаиния финансов 4tчет, индивидуален w
кансолидиран на дружеството за 201 5г ;
4. Разrл+вждане и вдобряване на Доклад. на Управителния с•ьвет за деймостта
на Дружеството през 2Q't5r.;
5. Разrлеэкдаке и одnбряване на Докnад на Дирекга►ра зв връзки с
мнвеститорите .за дейността ыу nрез 2015r.
0. Разrлеждане и одобряване на Доклад на С)дитния комитег на дружествотсз
за дейността през 2015г.
7. Вземане на решение за свикване на Редовно годишно С7бщо събрание на
акционерите.
1lo така представените за обсъждане точки от дневния ред, Надворният
съвет, след проведените разисквания , взе единодушно следните
РЕШЕНИЯ:
По т.1, Одобрява Годишния финансов отчет, индивидуален и
ко8солидиран ма дружеството за 2015r.;
По т.2. Uдобрява предложението на УnрОвителния съвет реализираwата
от дружествато печалба за 2015r. да бъде отнесена за покрмване на
„Непокрwти заrуби от минали години";

.

По т.3. Одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената
проверка на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на
дружеството за 2015г.;
По т.4. Одобрява доклада на Управителния съвет за дейността на
Дружеството през 201 5г.;
По т.5. Одобрява доклада на Директора за връзки с инвеститарите за
дейността му през 2015г.;
По т.б. Одобрява доклада на Одитния комитет на дружествота за
дейността през 2015г.;
По т.7. Да се свика Редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"Трансстрой - Бургас" АД, което да се проведе на 18.05.20'16 r. от 10:00 часа , в
седалището и на адреса на управление на дружеството : гр . Бургас, ул .
"Успенска" N28.
Надзорният съвет задължава Управителния съвет да предприеме
необходимите действия съгласно Устава на дружеството и нормативните
разпоредби за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите .
Решенията са взети при мнозинство : Глаусвали „3А" - всички
присъстващи .
і
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се зри\вf15,00 ч .
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