РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 140 - ИП
oт 10 март 2016 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-03-237-12/25.02.2016 г., на Комисията за
финансов надзор (КФН) от Михаил Киров с искане за издаване на одобрение на лицето
по чл. 11, ал. 7 във връзка ал. 2 от З акона за пазарите на финансови инструменти (З
ПФИ) за контролен орган на инвестиционен посредник (ИП) „Авус Капитал” ООД по
смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за
капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и
осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).
Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и
внесените към него документи по ЗПФИ и Наредба № 11 за лицензите за извършване
на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна
система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник,
инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална
инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо
алтернативен инвестиционен фонд, са спазени изискванията за издаване на исканото
одобрение, на основание чл. 11, ал. 7 във връзка ал. 2 от ЗПФИ и чл. 15, ал. 1, т. 2 от
Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
РЕШИХ:
Одобря вам Михаил Киров като член на контролен орган на ИП „Авус
Капитал” ООД, по смисъла на § 1., т. 1 от ДР на Наредба № 50, избран с
решение на извънредно общо събрание на съдружниците на ИП „Авус Капитал”
ООД, проведено на 23.02.2016 г.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14 – дневен срок от
съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен
срок от съобщаването му, което не спира изпълнението му.
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