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ОТ ЗАСЕДАНИЕ
 

НА СЪВЕТА ВА ДИРЕКТОРИТЕ
 

ВА "СПИДИ"АД
 

Днес, 9 октомври 2018 r. се проведе заседание на 

Съвета на директорите ва "Спиди"АД, БИК: 

131371780. На заседанието присъстваха всички 

членове па Съвета на директорите, а именно: 

1.	 Валери Харyrюи Мектупчиян; 

2.	 Георги Иванов Глогов; 

3.	 Данаил Василев Данаилов; 

4.	 Седрик Фавр-Лорен; 

5.	 Авак Степан Терзиян; 

Cb8en'T ва директорите РЭ1гледа следния дневен 

ред: 

1.	 Свикване на извънредно общо събрание на 

дружеството. 

По точка 1 от дневввя ред Съветът ва 

двректорите орие едино)])'шно следните 

РЕШЕНИЯ: 

Свиква н.звъиредно общо събрание на 

акционерите на дружеството, което ще се проведе 

ва 20.11.21)18 r. в 10.00 Ч., ва адрес гр. Софии, бул. 

"БРЮkCeJJ" .N!!11, Бест Уестьрн Премиер Летище 

София Хотел (Вest Westem Premier Sofia Airport 
Botel), при (ледния дневеи ред: 

1.	 Промени в състава на Съвета иа директорите. 

Проект за решение: «Общото събрание на 

акционеритеосвобождasaкато член на Съвета 

на директорите2-/1 Ceдpuк Фавр-Лорен и избира 

на негово място като члеu на Съвета на 

директорите2-11 Роб ван ден Хелдер.» 

2.	 Приемаие на иов Статут на Однтвня 

комитет. 

Проект за решение: «Общото събрtmue на 

aКЦUOllepuтe npue.,wa предложения нов Статут 

на Одшnнuя J<:О.~щтеm.» 

При ..lипса на кворум, на основание член 227, ал. 

3 от тз, заседанието на Общото събрание ще се 

проведе на 10.12.2018 roдвва от 10.00 ч., на 

същото място нори СЪЩИJl дневен ред, в то е 

законно независимо от uредставения на нето 

капитал. 

2. Задължава JIЗПЪЛННТелиня диреnор на 

"Спиди" АД да предприеме вснчки 1J,ействия 

необходимн във връзка с привеждане в 

И1пълнеНВе на решението по-горе, в това число 

МINUГES 

FROM А МEEТING 

~	 OF ТВЕ BOARD OF DmECТORS 

.. OF "SPEEDY" АО 

Оп 9 ОаоЬет 2018 а meeting of the Board of 
Directors of "Speedy" AD, ШС 131371780, was 
he1d. The meeting was attended Ьу аН members of 
the Боn ofDirectors, namе]у: 

1.	 Valeri Нзrоиtun Mektouptchiyan; 
2.	 Georgi Ivanov G1ogov; 
3.	 Danail Vassilev Danailov; 
4.	 Cedric Favre-Lorraine; 
5.	 Аvзk Stepan Terziyan; 

ТЬе Вoard of Djrectors discus~d the following 
agenda: 

1.	 Convocation of ап Extraordinary General 
Assembly Meeting of the Сотрanу. 

Under Item 1 оС the Agenda the Вoard оС
 

Directors took unanimously tbe following
 
RESOLUТIONS: 

CODveoes ао Extraordinary General AssembIy
 
Meeting оС the Сотрanу, whieh will Ье Ьеlд оп.
 

20.11.2018 at 10.00 ат. at the fоПоwing
 

address: Вest Westem Premier Sofla Airport
 
Hotel, 11, Bru~ls Blvd., Sofia, under tbe
 
fоПоwiпgAgenda:
 

/1.	 Cbanges in the Вoard ofDirectors. 
Draft Resolution: «1'he General Assemhly 
releases МУ. Cedric Favre-Lorraine from the 
position 0/а теmbег 0/the Board 0/Directors 
and appoints In his pZace as а mеmbег 0/ the 
Board ofDirectors Му. Rob Van Den HeZder. " 

12.	 Approva1 of а пе~у Statute о! tbe Aodit 
Committee. 
Draft Resolution: «1'he General Asseтhly 

approves the new Statute 0/ lhe АшJit 

Comтitke. )) 

In case there is по quorum, оп the grounds оС
 

Лrt. 227(3) of tbe Comme"e Act tbe General
 
AssembIy тееting WiIl Ье held оп 10.12.2018 8t
 
10.00 at the same address and under the same
 
Agenda. ТЬе meeting wШ ье lawfuIJy beJd
 
irrespective of tbe represented sbare capital.
 

2. ТЬе Executive Direi:tor о! "Speedy" AD
 
should ondertake anу аод aIl actions necessary
 
for implementation о' tbe аЬОУе resolution,
 
including publication of the in.vitation for the
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да обяви в ТърrО8СКИЯ регнстьр покаиа за 

свикване на извънредно заседание на Общото 

събрание в съответствие с изискванията на 

Ч.l.1l5 ЗIIПIIК, както и да уведоми 

обшествеността н КО:\lПсиита за финансов надзор 

в законоустановения срок. 

anoual ~neral AssemЫy meeting in the Trade 
Register in coтpHan~ ",ith the reqnirements оС 

Art.1l5 of the POSA, as ,,'еП as а notification to 
tbe public and to the Financia1 Supervision 
Commission in due nme. 
!' 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше IAfter аН items оп the Agenda were exhausted the 
закрито. i meeting \vas closed. 

ЧЛЕПОВЕ НА СЪВЕТ А ПА ДИРЕКТОРИТЕ: МЕМВЕRS OF ТНЕ BOARD OF 
DIRECTORS: 

~.~ _ . 

-

ектуJ!чиянNalеri Mektouptcbiyan 

---
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