РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш Е Н И Е № 263 – ПД
от 14 април 2005 г.

Представено е уведомление, вх. № РГ-05-1178/9 от 30.03.2005 г., от “И АР ДЖИ
КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ на основание чл. 98 във връзка с чл. 99 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 27 във връзка с чл. 28 от Наредба № 2 на КФН
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2),
за вписване в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството от
2 000 000 лв. на 3 000 000 лв. чрез издаване на нови 1 000 000 броя поименни безналични
акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Към уведомлението е приложено Решение
№ 2 / 25.03.2005 г. на СГС по ф.д. № 8835 / 2004 г. “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ е
уведомило КФН и за обстоятелствата по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 и 2 от
Наредба № 2 с писмо, вх. № РГ-05-1178/8 от 12.03.2005 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за вписване и
отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа
в регистъра на Държавната комисия по ценните книжа (Наредбата за вписванията),
последваща емисия ценни книжа, за която има потвърден проспект, се вписва в регистъра
по инициатива на комисията. Изпълнени са условията предвидени в чл. 5, ал. 2 от
Наредбата за вписванията за вписването в регистъра на емисията ценни книжа, чието
първично публично предлагане е завършило успешно, с цел търговия на регулиран пазар
на ценни книжа.
Като взе предвид, че представените документи отговарят на изискванията на
ЗППЦК, Наредба № 2 и Наредбата за вписванията, по своя инициатива и на основание чл.
13, ал. 1, т. 8, предложение 2 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 101, ал. 2, т. 1 ЗППЦК,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Вписва емисия от 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни
безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1
(един) лева всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от “И
АР ДЖИ КАПИТАЛ – 1” АДСИЦ, чието първично публично предлагане е завършило
успешно в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. АПОСТОЛОВ)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Т. АНГЕЛОВА)
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