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“БГ-САТ”АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “БГ-САТ” АД
ПРЕЗ 2007 г
"БГ-САТ" е акционерно дружество ,регистрирано в Старозагорския окръжен съд
по фирмено дело №2226 /1997г с решение № 3405 от 29.10.1997г с наименование
“Финансов център- 2” АД. С решение №1 от 15.05.2002 г. на Софийски Градски Съд в
регистъра за търговски дружества е вписана промяна на името от “Финансов център 2”
АД на “БГ-САТ” АД със седалище и адрес на управление гр.София , община Триадица,
ул.Граф Игнатиев 26 вх.А ет.1 ап.1
Акционерното дружество е с едностепенна система на управление и се управлява от
Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите
Изпълнителени директори и представляващи дружеството са:
- Любомир Павлов Николов
- Петър Димитров Димитров
Дружеството е със съдебно регистриран капитал от 50 000 лева. Вноските срещу
записания капитал са изцяло внесени от акционерите.
Структурата на капитала към 31.12.2007 г. е както следва:
-

Богдана Евгениева Иванова – 50%
Елена Николова Минчева – 50%

Предметът на дейност на дружеството се състои в – доставка на интернет,
предоставяне на интернет услуги, продажба на компютри и софтуерни продукти,
производство, преработка , окомплектовка и сервиз на компонентни и системи за
приемане и разпространение на телевизионни у радио програми, представителство и
посредничество на чуждестранни фирми, внос и износ на компоненти за
индивидуални и колективни сиситеми за приемане и разпространение на
телевизионни и радио програми , предоставяне на далекосъобщителни услуги и
услиги с добавена стойност, маркетинг, консултации и всяка друга дейност, която
не е забраненна със закон.
Към 01.05.2002 дейността на дружеството свързана с услуги към населението е
преустановена и от тогава включително и през отчетния период 2007г не е извършвана
стопанска дейност
През 2002 е закупено съоръжение –интернет мрежа VSAT на стойност 126 х лв,което до
момента не може да бъде въведено в експлоатация ,основно поради технически
причини Това е причината дружеството да не мож да извършва предвидената дейност и
да не реализира приходи.Все още акционерите не са взели решение относно бъдещото
развитие на дружеството.
.

Изпълнителен директор Петър Димитров

