РЕШЕНИЕ № 9
25.01.2018 год.
Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище
по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 29 и чл. 31 от
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в
граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински
съвет – Габрово РЕШИ:
1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на
съдружниците на ”Хлебозавод” ООД, гр. Габрово - Диана Гатева, да гласува по
предварително обявения дневен ред на общото събрание, което ще се проведе на
01.02.2018 г. в Административната сграда на дружеството, в гр. Габрово, ул. ”Никола
Войновски” № 146, както следва:
1.1. По т. 1 – Във връзка с искане от „Хлебозавод“ ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Габрово, ул. “Никола Войновски“ № 146 с ЕИК 107595391 за
анексиране на Договор за кредитна линия № 007/18.06.2014 г. дружеството в
качеството си на залогодател и солидарен длъжник да подпише всички документи по
подадено от „Хлебозавод“ ООД искане за удължаване срока на ползване и
намаляване на договорения годишен лихвен процент по разрешена кредитна линия на
“Габровски хляб” ООД от “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” - АД клон Габрово със
следните параметри:
1.1. крайният срок за усвояване да бъде променен на 29.04.2020 г., а крайният срок
на издължаване на кредита на 30.04.2020 г.;
1.2. да бъде изменен годишния лихвен процент по ползвания кредит на годишен
лихвен процент, формиран като сбор от лихвена база представляваща пазарен
индекс, 6-месечен SOFIBOR плюс договорна надбавка в размер на 4,75 (четири
цяло седемдесет и пет стотни) процентни пункта, но не по-малко от 5% (пет
процента) и наказателната лихва да се формира като сбор от определения
годишен лихвен процент, увеличен с 10 (десет) процентни пункта;
1.3. усвояването и погасяването на суми по кредита да бъде както следва:
От
От датата на влизане в сила на
анекса
30.12.2019г.
30.01.2020г.
29.02.2020г.
30.03.2020г.

До
29.12.2019г.

размер
до 1 000 000 лв.

29.01.2020г.
28.02.2020г.
29.03.2020г.
29.04.2020г.
30.04.2020г.

до 875 000лв.
до 750 000 лв.
до 625 000 лв.
до 312 500 лв.
погасяване

Общото събрание на съдружниците се съгласява дружеството да продължи да
отговоря в качеството си на солидарен длъжник при посочените нови условия.
– Въздържал се

1.2. По т. 2 – Учредените в полза на Банката обезпечения да продължат да
обезпечават дълга и при новите условия, както следва:
2.1. предоставения и учреден по законоустановения ред в полза на БАНКАТА залог
по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) върху всички
вземания, настоящи и бъдещи, по всички сметки в национална и чуждестранна валута
при БАНКАТА, на които „Хлебозавод“ ООД е титуляр, да продължи да обезпечава
кредитния дълг по Договор за кредитна линия № 007/18.06.2014 г. и анекси към него
и при изменените условия;
2.2. Учреденият от „Хлебозавод“ ООД с ЕИК 8170421316 залог по реда на ЗОЗ върху
всички ДМА - машини, оборудване, съоръжения, транспортни средства и други,
учреден по силата на Договор за особен залог на движими вещи № 008 от 18.06.2014
г. да продължи да обезпечава кредитния дълг по Договор за кредитна линия №
007/18.06.2014 г. и анекси към него и при изменените условия. Във връзка с исканите
промени по Договор за кредитна линия № 007/18.06.2014 г., посочени по-горе, взема
се решение да бъде направено допълнително вписване в ЦРОЗ към залога, учреден по
силата на Договор за особен залог на движими вещи № 008 от 18.06.2014 г.
2.3. Да бъде предоставено съгласие за директен дебит от всички сметки на
дружеството в Банката, съобразно новите условия.
Във връзка с изпълнението на горепосочените решения, Общото събрание на
съдружниците възлага на представляващия дружеството за представителство пред
Банката, и където другаде е необходимо, да извърши необходимите правни и
фактически действия за договаряне на анексирането на кредитната сделка при
горните условия и при всички други условия, които прецени и договори с Банката,
както и да подпише всички свързани с тази сделка документи.
– Въздържал се
2. Задължава представителя на Община Габрово – Диана Гатева, в десетдневен
срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в
Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание,
протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във
връзка със същото.
Приложение: Покана с вх. № ОССД-01-01-18#1/23.01.2018 г.
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