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Франчайзинг Бизнес нетуърк е гражданско дружество без срок по смисъла на
Закона за задълженията и договорите, учредено на 15.04.2013г. от дружествата:
-

Киберман ООД представлявано от Светослав Билярски;
Фаст Бургер ЕООД представлявано то Росен Христов;
Сексуел ЕООД представлявано от Борис Фурнаджиев;
Ф Стил ЕООД представлявано Андрей Мановски;
Калинови 2003 ООД представлявано от Георги Калинов;
Инсекта България ООД представлявано от Владимир Панев;
Видиес Електроникс ЕООД представлявано от Веселин Йорданов.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, община
Столична, район Изгрев, ул. А. П. Чехов, No 58 A, ет. 2, ап. 11.
Учредителите обединяват усилията си за постигане на обща стопанска цел, чрез
организиране и извършване на съвместна дейност в областта на франчайзинга като:
-

Развиване на франчайз вериги от съдружниците и привличане на
франчазополучатели за тях от България и чужбина;
Участие, организиране и провеждане на семинари, изложения и курсове в
областта на франчайз бизнеса;
Консултантска дейност в областта на франчайз бизнеса и провеждане на
маркетингови и други пазарни проучвания;
Участие в проекти и обществени поръчки.

Съдружниците упражняват правата си по управление на Дружеството, чрез общо
събрание, което се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има право на един
глас.
Дружеството се представлява от Водещия съдружник - Киберман ООД
представлявано от Светослав Билярски.
Водещият съдружник в качеството си на довереник на съдружниците:
1. урежда отношенията, възникнали с трети лица във връзка с дейността на
Дружеството, произтичащи от решенията на Общото събрание;
2. осигурява нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите,
настоящия договор и решенията на Общото събрание;
3. определя и контролира разходите на Дружеството в съответствие с утвърдения от
Общото събрание финансов план, съставя текущи баланси и ги представя на Общото
събрание;
4. има право да свиква Общо събрание.
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5. има право писмено да упълномощава друг съдружник да представлява
Дружеството за определено време или за определен случай.
Дялове и разпределение на печалбите и загубите. Всеки от съдружниците участва
в изпълнението на дейността на дружеството, както и в разпределението на
печалбите и загубите при следното разпределение:
- 70% за Киберман ООД;
- по 5% за всеки от останалите съдружници.

Доклад за дейността
От създаването си до края на отчетната 2014г. Дружеството Франчайзинг Бизнес
нетуърк не е извършвало стопанска дейност и няма обща собственост.

Водещ съдружник:…………………………
Светослав Билярски представляващ Киберман ООД
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