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 № 867 – ПД/
05.11.2015 г.
На основание на основание чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал.
5, във връзка с чл. 116в, ал.8 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59,
ал. 1 и ал. 2 от АПК.
РЕШИХ:
Задължавам „Българска Холдингова Компания” АД, гр. София, да не
подлага на гласуване точка втора от дневния ред в частта й относно
освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин Атанасов за
междинен период от началото на текущата година до последния ден на месеца,
предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото
събрание, на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството,
насрочено за 19.11.2015 г., съответно за 04.12.2015 г., при условията на чл. 115, ал.
12 от ЗППЦК, със следното съдържание:
„Точка 2: Освобождаване от отговорност на Димитър Миланов и Пирин
Атанасов (членове на УС на дружеството) на основание заверени от регистриран
одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно
общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от
началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в
който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание (чл.116 б“в“, ал.8
от ЗППЦК).
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност
Димитър Миланов и Пирин Атанасов (членове на УС на дружеството) на
основание заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за
предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и
междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до
последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за
свикване на общото събрание (чл.116 б“в“, ал.8 от ЗППЦК).”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението 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 14дневен 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.
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