
Доклад по чл.33 от ЗС                      “ХТУ-инвест”АД 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “ХТУ -ИНВЕСТ” АД 
ПРЕЗ 2007 г 

 
 

"ХТУ- ИНВЕСТ “ АД е акционерно дружество, регистрирано в Старозагорския 
окръжен съд по фирмено дело № 1802 / 2007г с решение № 3792 от 17.12.2007г 
учредено чрез разделяне от “ХТУ 99” АД , като новообразуваното дружество “ХТУ- 
Инвест “ АД поема съотвената част от активите , пасивите и”  фактическите отнощения 
на преобразуваното АД “ХТУ 99”. 

 
Седалище и адрес на управление гр.Стара Загора , ул. Св.Княз Борис 93. 
 Акционерното дружество е с едностепенна форма на управление. 

  Изпълнителен  директор  
- Генчо Иванов Генчев 

Съвет на Директорите 
- Ганка Василева Джанкова 
- Генчо Иванов Генчев 
- Минчо Пенев Минчев 

 
Дружеството е със съдебно регистриран капитал от 128 742 лева.  

Разпределението на капитала е както следва: 
Холдинг Загора ООД-64371лв 
Силвия Любенова Василева –37622 лв 
Генчо Иванов Генчев-26748 лв 

Предметът на дейност на дружеството се състои в – управление на недвижими 
имоти , строителство , покупка-продажба на недвижими имоти и вещни права, 
отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга 
незабранена от закона дейност. 

Дружеството е създадено чрез преобразуване на на “ХТУ 99”АД Стара Загора чрез 
разделяне на 2 нови дружества :ХТУ Загора АД и ХТУ Инвест АД. 

Разделянето и новата съдебна регистрация е 17.12.2007 г Практически дружеството е 
нямало възможност да развие през отчетната 2007 стопанска дейност Затова не отчита 
приходи и разходи през отчетния период. 

Ръководството на дружеството предвижда през следващия отчетен период да 
ремонтира ,оборудва базата която притежава на 14 и 16 етаж в Дом на строителя Стара 
Загора и в бунгалата на почивен лагер НесебърГлавна цел на мениджмънта ще бъде 
оптмизиране на собствеността и  отдаване на помещенията под наем.От този тип 
дейност се очаква да бъдат и приходите на дружеството за бъдещи 
периоди.Дружеството ще извърши и доизграждане на подземните гаражи. 

 
 
28.02.2008    Изп директор Г.Генчев 

 


