УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, 01.01.2016 г., в гр. Бургас, долуподписаният:
ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНОВ, роден на 01.01.1970 год в гр. Москва, паспорт 11
111111, издаден на 01.01.2001 г., от УФМС 77001, гражданин на Руската Федерация,
с постоянен адрес: Руска Федерация, гр. Москва, ул. "Таганская" № 1, ап. 1, в
качеството си на едноличен собственик на капитала на Еднолично дружество с
ограничена отговорност "ИВАНОВ И КОМПАНИЯ", взех следните решения:
т. 1. Учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност.
т. 2. Приемане на наименование на дружеството, определяне на седалище и
адрес на управление, предмет на извършваните по занятие сделки, а именно:
Учреденото от мен дружество ще осъществява дейността си под фирма
"ИВАНОВ И КОМПАНИЯ" ЕООД, като наименованието на дружеството ще се
изписва и на латиница “IVANOV & COMPANY” Ltd., седалището на дружеството е в
гр. Бургас, а адресът на управление: гр. Бургас, бул. «Алеко Богориди» 11.
Предмет на извършваните по занятие сделки на дружеството са:
строителство,
придобиване, построяване и обзавеждане на промишлени,
културно-битови, административни, жилищни и други сгради и имоти с цел
продажба; отдаване под наем на движими и недвижими вещи; търговия със стоки
или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид; хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз),
организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, извършване на
спортно-анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с
вътрешния и международния туризъм; създаване на галерии за съвременно
изкуство; организиране и провеждане на изложби и конкурси, търговия с предмети
на изкуството; транспортна дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
превозни сделки, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти,
сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, свързани с
инвестиране и недвижими имоти, производствена дейност, сделки с недвижими
имоти, независим контрол на строителството, инвеститорска, инженерингова,
консултантска и търговска дейност в страната и чужбина и всички други,
незабранени от закона в страната и чужбина.
т. 3. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
т.4. Подписване на договор за управление с управителя ИВАН ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ, роден на 01.01.1970 год в гр. Москва, паспорт 11 111111, издаден на
01.01.2001 г., от УФМС 77001
т. 5. Определяне на капитала на дружеството, дружествените вноски и
дялове:

Капиталът на дружеството е 2 (Два) лева, разпределен в 2 (Два) дяла, всеки
един на стойност от 1 (Един) лев.
т. 6. Управителят на дружеството да предприеме необходимите действия за
вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на Едноличното
дружество с ограничена отговорност "ИВАНОВ И КОМПАНИЯ", със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, бул. «Алеко Богориди» 11.
Дружеството се учредява като безсрочно.
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за
Търговския регистър на Агенцията по вписванията и един за архива на
Дружеството.

Едноличен собственик на капитала
на "ИВАНОВ И КОМПАНИЯ" ЕООД: ………………………
ИВАН ИВАНОВ

