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ОТКАЗ
№ 20170523162055-2/30.05.2017г.
По повод на заявление вх. № 20170523162055 / 23.05.2017г. от ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър отказвам обявяване на следните актове:
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
в търговския регистър по партидата на СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД , ЕИК 812020577

Мотиви:
При извършена проверка по чл. 21 от Закона за търговския регистър се установи следното:
Съгласно чл. 223, ал. 5 от ТЗ времето от обявяването в търговския регистър на поканата за
свикване на общо събрание на акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде
по-малко от 30 дни. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър длъжностното лице по
регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за
обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския
регистър, освен ако със закон е предвидено друго. С оглед на цитираната разпоредба, поканата ще
бъде обявена на 30.05.2017 г., поради което срокът от обявяване на поканата в търговския
регистър до датата на провеждането на общото събрание (29.06.2017 г.) е по-малък от
законоустановения тридесетдневен срок.
С указания с изх. № 20170523162055/29.05.2017г.е указано на заявителя, в случай, че е налице
воля за това, да представи допълнително документи, съобразно гореизложеното, в който да бъде
съобразен изискуемият от закона срок.
Дадените указания не са изпълнени в срока по чл. 19 от ЗТР, поради което е налице основание за
постановяване на отказ.
С оглед горното и на основание чл. 22, ал.5, изречение последно от ЗТР, във връзка с чл. 21, т.4 и 5
от същия отказвам обявяване на акт- покана за ОСА по настоящото заявление.
Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Окръжен съд - Бургас
чрез Агенция по вписванията.
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