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Уведомление за учредяване на клон на
„БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” ЕООД
С настоящото уведомяваме регулаторните органи и обществеността за следното:
На 26.04.2018 г. в Търговския регистър е вписана следната промяна:
Учредява се клон на „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” със седалище и адрес на управление
гр.Варна, ул.”Генерал Колев” 12, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по
вписванията с ЕИК 127076895, с едноличен собственик на капитала „БГ АГРО” АД,
Със следните данни:
Наименование: „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ” – клон гр.Шумен
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Шумен 9000, Област Шумен; Община
Шумен, ул.Георги Бенковски, № 6
Предмет на дейност: външна и вътрешна търговия; покупка на стоки или други вещи с
цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и
търговия със земеделска продукция; овощарство; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и посредничество; валутни сделки;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, запис на заповед и чекове;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг;
Управител: ЦВЕТАН АТАНАСОВ ДУЧЕВ
Обем на представителна власт: УПРАВИТЕЛЯТ има право да представлява „БГ АГРО
ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД – клон гр. Шумен“ пред община Шумен, всякакви трети
лица, органи, организации и институции, включително пред органите на държавна власт
и местно самоуправление, да сключва и прекратява договори със служители на клона,
както и да предприема всички необходими мерки за налагане на дисциплинарна
отговорност, да открива банкови сметки на клона, да внася и тегли суми в и от тях, както
и да се разпорежда с тези сметки, както намери за добре, да поема задължения от името на
дружеството и клона, да извършва всякакви действия и сделки, които са свързани с
дейността на клона, включително всякакви търговски и граждански сделки, да
упълномощава адвокати в защита на интересите на клона пред съдилища, съдебни
изпълнители, особени юрисдикции и прочие, да преупълномощава трети лица за
извършени на всякакви действия и сделки, включени в правомощията на управителя на
клона.
Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър с рег.№
20180426090515.

