РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш Е Н И Е № 430 - ТП
от 9 юни 2004 год.
С писмо, вх. № 15-00-06 от 25.05.2004 г., на основание на чл. 149а, ал. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 14, ал. 1 от
Наредба № 13/22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
(Наредба № 13) във връзка с чл. 151, ал. 1 от ЗППЦК, в Комисията за финансов
надзор (КФН), е регистрирано търгово предложение от “Златен лев Холдинг” АД,
гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Златен лев Брокери” ООД,
гр. София на акции на “Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико
Търново от останалите акционери на дружеството.
КФН, след като разгледа и обсъди допустимостта и съдържанието на
търговото предложение и приложените към него документи установи, че са налице
следните непълноти и несъответствия:
1. По чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба №13:
В съдържанието на настоящото търгово предложение не е указано изрично,
съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №13, че срокът на
търговото предложение се удължава при настъпване на съответните обстоятелства
по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и
замяна на акции.
Не е съобразена и разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от Наредба №13, съгласно
която промени в търговото предложение не могат да бъдат публикувани по – късно
от 10 дни преди изтичане на срока за приемането му, а именно: съдържанието на
посочената разпоредба не е отразено в текста на търговото предложение.
2. По чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 9 от Наредба №13
Не е изрично посочено, съобразно чл. 156, ал. 2 от ЗППЦК, че сделката по
придобиване на акции на "Системи за телеобработка и мрежи" АД в резултат на
приемане на търговото предложение се смята за сключена не само към момента на
изтичане на 30 - дневния срок на търговото предложение, но и съответно на
удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК, ако има такъв, както и сроковете по чл.
21, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13. Поради това приемането, съответно оттеглянето,
може да бъде направено от приел го акционер само до изтичане на крайния срок на
предложението, а приемане на предложението след изтичане на крайния срок се
счита за невалидно.
3. По чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 11 от Наредба №13

Не е изрично възпроизведена нормата на чл. 38, ал. 7 от Наредба № 13 за
търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, тъй като не е посочено, че
търговото предложение може да бъде оттеглено и при условията на цитираната
разпоредба, но тя намира приложение при наличието на посочените в нея
обстоятелства.
4. По чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1 т. 15 от Наредба №13
В текста на търговото предложение не е посочено, че същото може да бъде
прекратено и от КФН при условията на чл. 43 от Наредба № 13.
5. По чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 16 от Наредба №13:
Не е посочено, съгласно чл. 25 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 16 от Наредба №
13, че Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в
предложението данни.
6. По чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК
По Метода: “Дисконтирани нетни парични потоци”
По отношение на прогнозираните разходи за дейността
Не е обоснован, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията
към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество,
включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване,
договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба за оценъчните
методи, обн. в ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г.), размерът на разходите за дейността при
прилагането на метода.
По отношение на влиянието на увеличението на капитала
Не е обосновано, по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за оценъчните методи,
влиянието на увеличения капитал върху прогнозните резултати на дружеството за
прогнозния и следпрогнозния период и то не е отчетено при прилагането на
метода.
Предвид гореизложеното, КФН счита, че поради гореизложените непълноти
и несъответствия в съдържанието на търговото предложение, същото не отговаря
на изискванията на ЗППЦК, тъй като не предоставя достатъчна информация на
акционерите на дружеството - обект на предложението, да извършат точна оценка
на предложението с цел вземане на обосновано решение относно приемането му в
съответствие с разпоредбата на чл. 150, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 152, ал. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за комисията
за финансов надзор /ЗКФН/

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение,
внесено в КФН с писмо, вх. № 15-00-06 от 25.05.2004 г., от “Златен лев
Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Златен
лев Брокери” ООД, гр. София на акции от останалите акционери на “Системи
за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико Търново.

На основание чл. 13, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗКФН
Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България.
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