
ПРОТОКОЛ 

за липса на кворум за провеждане на общо събрание на акционерите в  

„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД,  

ЕИК 131031361, обявено за 15.06.2022г.  

 Днес, 15.06.2022 г., на адреса на управление на дружеството 

„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, ЕИК 131031361 в гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. 

Константин Фотинов № 2 в обявения начален час АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ 

ТИНЧЕВ в качеството си на Председател на Общото събрание и представляващ 

„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, прие за сведение от секретаря Списъка на акционерите, 

регистрирани за участие.  

 Председателя констатира, че в обявения час съгласно Покана за свикване на Общо 

събрание на акционерите, обявена в Търговски регистър в законоустановения срок по 

заявление с вх. № 20220505150030 присъстват акционери, притежаващи по- малко от 

половината от капитала на дружеството. Поради това не е налице изискуемият кворум за 

провеждане на настоящото Общо събрание съгласно чл. 227, ал. 2 от Търговския закон.  

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон 

извънредното Общо събрание на акционерите в „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, ЕИК 

131031361 следва да бъде отложено и да се проведе при спадащ кворум на обявената в 

поканата за свивкане втора дата за провеждане, а именно на 30.06.2022 г. от 13:00 на 

същото място и при същия дневен ред и проект за решения.  

 Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за 

участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от Търгоския закон, заверен от 

Председателя и Секретаря на събранието.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................    СЕКРЕТАР: .......................... 

/Александър Владимиров Тинчев/                              /Мартин Валентинов Славков/ 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, насрочено за 15 юни 

2022 г. и несъстояло се поради липса на кворум.  

 

№ Акционер Представител Брой 

акции 

Подпис 

 

1. 

 

 

Вероника Иванова 

Михалева 

ЕГН 9803266556 28 025  

2. „Роза Турс“ ЕООД, ЕИК 

831808817 

Светла Милчева Михалева 

ЕГН 7304227038 

11 975  

 

              ОБЩО: 40 000 броя 

 

 

Председател: ___________________   Секретар ___________________ 

/Александър Владимиров Тинчев/    /Вероника Иванова Михалева/ 

              

 

Преброител: ___________________ 

/Мартин Валентинов Славков/ 

   

  

 


