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 № 435 - ИП
от 10 юни 2004 година
Подадено е заявление, вх. № РГ-03-01/6/19.05.2004 г., за издаване на одобрение на
Красимир Георгиев, постоянен адрес – xxx, за последващо пряко придобиване на повече от 10
на сто от акциите на инвестиционен посредник /ИП/ ИФК “7М” АД, със седалище и адрес на
управление – гр. София, бул. “Фритьоф Нансен” № 9. Красимир Георгиев притежава пряко 193
046 броя обикновени поименни акции с право на 1 глас всяка. Чрез свързани лица Красимир
Георгиев притежава общо 203 300 броя поименни акции, от които 193 046 чрез акционера Мая
Георгиева и 10 254 чрез търговско дружество “7М-ин” АД, в което К. Георгиев е акционер с
201 562 и ½ акции. Заявителят възнамерява да придобие 40 000 броя поименни акции от капитала
на ИФК “7М” АД след увеличаване на капитала на същото дружество от 420 000 на 500 000 лева.
След вписване в търговския регистър на увеличението на капитала на ИФК “7М” АД на
500 000 лв. общия размер на участието на Красимир Георгиев ще се определи на 233 046 броя
поименни акции, които ще съставляват 46.61% от капитала. Чрез свързани лица Красимир
Георгиев ще притежава 95.27% от капитала на ИФК “7М” АД.
Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление за издаване на
одобрение, съгласно чл. 74, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) и приложенията към него по Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност
като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална
инвестиционна цел, са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение,
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 74, ал.
5, във връзка с ал. 4, т. 2 от ЗППЦК,

Р Е Ш И Х:
ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА
Красимир Георгиев
с постоянен адрес: xxx,
да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от акциите от капитала на
“Инвестиционна и финансова компания 7М” АД, гр. София, ул. “Фритьоф Нансен” № 9.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за финансов надзор в 7-дневен
срок от съобщаването му.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.
ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ”:

(проф. М. Стоименов)

