РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 415 – ПД
от 02.06.2004 г.
Подадено е Заявление, с вх. № РГ-05-1153/1 от 23.04.2004 година, с приложени към
него документи и допълнително внесени с писма, вх. № 18-00-19 от 12.05.2004 г., вх. № 1800-20 от 15.05.2004 г. и вх. № РГ-05-1153/1 от 19.05.2004 г., за регистрация на “Рига
хотелс” АД, гр. Русе, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, както и за
вписване на издадената от дружеството емисия от акции.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи
отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и
на 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
ценни книжа (Наредбата), на основание § 7, ал. 2 от ДР на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 13, ал. 1, т. 8, пр. 2 от Закон за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН), чл. 101, ал. 2 и ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК във връзка с чл. 15, ал. 1
и 2 от същата Наредба,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Вписва като публично дружество “Рига хотелс” АД, гр. Русе в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Вписва емисия от ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания
капитал на дружеството в размер на 69 923 (шестдесет и девет хиляди деветстотин
двадесет и три) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.
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