РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 866-ПД
05.11.2015 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК,
във връзка с чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 и чл. 213,
ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс,
РЕШИХ:
Задължавам „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, да не подлага на
гласуване т. 1 и т. 2 от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството, насрочено за 14.11.2015 г., съответно за 28.11.2015 г., при условията на
чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:
1. Изслушване и приемане на изготвения от Управителния съвет на „Захарни
заводи” АД мотивиран доклад по смисъла на чл. 114а от ЗППЦК, за
целесъобразността и условията на сделката, при която „Захарни заводи“ АД ще се
задължи, като поръчител по договор за банков кредити на „Захар“ ЕАД;
2. Овластяване лицата, които управляват и представляват дружеството да
сключат предложения договор.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна
административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението
може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен
срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на
КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било
обжалвано по административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
За Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“
Съгласували:

