
Програма за управление

  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ

  

ОТНОСНО: Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за
добро корпоративно управление по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за 2013г.

  

  

“Метизи” АД има изготвена програма за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление през 2003 г. След приемане на
Националния кодекс за корпоративно управление (Кодекса), Дружеството прие да
спазва Кодекса за увеличаване защитата и висока гаранция на правата на акционерите,
като по този начин се осигури увеличаване на изгодата за акционерите и повишаване на
доверието им, и едновременно с това да се повиши доверието на потенциалните
инвеститори, заинтересованите лица и финансовите институции.

  

  

Юридически статут и обща информация за дружеството
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“Метизи” АД , гр. Роман е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията
с ЕИК по Булстат:816089236. Дружеството е със седалище и адрес на управление:гр.
Роман, Индустриална зона, Дружеството е регистрирано с капитал 7 502 055 лева (7 502
055брой акции с номинална стойност 1лв).
Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към датата на изготвяне на финансовите
отчети няма промени в акционерния капитал.

  

  

Управителни органи

  

  

Системата на управление е едностепенна - съвет на директорите.

  

Съветът на директорите на дружеството се състои от 3 физически лица избрани на
проведеното на 29май 2012 г Редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството както следва:

  

Г-н Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко
25 на 100 или повече от гласовете в ОС, 

  

Г-н Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество,
което е в трайни търговски отношения с „Метизи” АД;

  

Г-н Николай Веселинов Петков – независим член;
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“Метизи” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Свилен
Светославов Кръстанов – самостоятелно, или от Изпълнителния директор Николай
Веселинов Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите;

  

  

Защита правата на акционерите

  

ü информиране на акционерите за съществени изменения в резултата от дейността на
дружеството, които биха довели до значима промяна на стойността на притежаваните
от тях акции. Предпазване от търговия с вътрешна информация.

  

ü обявяване (публикуване) на размера на дивидентите и изплащането им на
акционерите , без допълнителни разходи за тях, както и публикуване на списък с
акционерите не получили дивидентите си;

  

ü запознаване на акционерите с източниците за получаване на информация и дейността
на директора за връзки с инвеститорите;

  

ü употреба на разбираем език при представяне на информация на акционерите, с цел
улесняване на разбирането и осмислянето й;

  

Дружеството прилага прозрачна корпоративна политика за организиране на редовни и
извънредни общи събрания. В изпълнение на ТЗ и ЗППЦК, 12 юни 2013 г. от 11:00 ч. в
гр. Роман годишно Общо събрание на акционерите на “Метизи” АД. В съответствие със
законовите изисквания на него бяха приети годишния доклад на Съвета на
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Директорите за дейността на Дружеството през 2012г., както и доклада на
регистрирания одитор. Акционерите приеха Годишния финансов отчет на Дружеството
за 2012г. и взеха решение за разпределяне на финансовия резултат текущата печалба в
размер на 24 055.22 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева и двадесет и две
стотинки), както и неразпределената печалба от минали години
в размер на 19 458,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и
седемдесет и пет стотинки)да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.На проведеното
Общо събрание всички членове на Съвета на Директорите бяха освободени от
отговорност за дейността им през 2012 г.

  

  

Предоставяне и разкриване на информация през отчетната година 

  

  

В изпълнение на Програмата и Кодекса, Дружеството е осигурило разкриване на
информация по всички въпроси свързани с дейността му.
Информацията , която дружеството е длъжно да представя в съответствие със ЗППЦК
пред КФН, БФБ , Централен депозитар и обществеността е изготвена и предоставена в
законоустановените срокове .

  

През 2013г. “Метизи” АД е предоставило на всички необходими органи Годишният си
Финансов отчет за 2012 г. заверен от одитора Данка Стоянова . Счетоводната и
финансовата информация, включена в отчетите е изготвяна съгласно МСФО и МСС.
Извън представянето на финансовите отчети Дружеството е уведомявало в
законоустановените срокове КФН, БФБ, ЦД и обществеността за Важната информация
, влияеща върху цената на ценните му книжа . Информацията се публикува на
страницата на КФН http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp  и на
фирмения сайт-
http://
www.
metizi-co.com/
.
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Дружеството продължава да действа и през тази година съобразно с изискванията на
Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление.
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