РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 151 – ТП
от 03 февруари 2017 г.
В Комисия за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № 15-00-7
от 31.01.2017 г., от Олег Прокопиев за прекратяване на административно
производство, образувано пред КФН въз основа на регистрирано с писмо, вх. № 1500-7 от 28.11.2016 г., търгово предложение към останалите акционери на „ЕкоИнвест
Холдинг” АД.
Във връзка с образуваното производство КФН установи следното:
І. От фактическа страна:
С писмо, вх. № 15-00-7 от 28.11.2016 г., на основание чл. 149а, ал. 3 във
връзка с ал. 1 и чл. 149, ал. 6, предложение второ във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в Комисията за
финансов надзор (КФН) е внесено за одобрение търгово предложение от Олег
Прокопиев за закупуване на 96 607 бр. акции, представляващи 8,3% от капитала на
„ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй от останалите акционери на дружеството.
Търговият предложител притежава пряко 815 725 бр. акции, представляващи
70,50% от капитала на ,,Е коИнвест Холдинг” АД, а съгласно сключено
Споразумение за съвместно упражняване правото на глас между Олег Прокопиев,
Юлиан Карабиберов и Снежанка Игнатова - притежаваното от търговия предложител
участие възлиза общо на 1 060 389 броя акции (91,65%) от общото събрание на
публичното дружество.
С писмо, вх. № 15-00-7 от 31.01.2017 г., Олег Прокопиев представя искане за
прекратяване на административно производство, образувано въз основа на внесено с
писмо, вх. № 15-00-7 от 28.11.2016 г., търгово предложение към останалите
акционери на „ЕкоИнвест Холдинг” АД. Като мотиви за представеното искане
заявителят изтъква невъзможността от страна на фирмата - оценител да извърши
изисканите корекции в указания срок, както и навлизането в нов отчетен счетоводен
период за дружеството – обект на търгово предложение, свързан с годишно
приключване, одиторска заверка и консолидиран отчет на дъщерните му дружества.
II. Относно внесеното с писмо, вх. № 15-00-7 от 31.01.2017 г., искане от
Олег Прокопиев за прекратяване на производството по разглеждане на
внесеното с писмо, вх. № 15-00-7 от 28.11.2016 г., търгово предложение могат да
бъдат направени следните констатации и изводи:
Производството по прекратяване на образувано административно
производство по разглеждане на търгово предложение е по искане на заявителя –
търгов предложител - Олег Прокопиев.
Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗППЦК и актовете по
прилагането му относно възможността за прекратяване на образувано производство
за разглеждане на търгово предложение, в настоящия случай приложение намират
общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
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Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК - административният орган прекратява
производството по искане на страната, по чиято инициатива е започнало, освен ако в
закон е предвидено друго. На основание чл. 152, ал. 4 от ЗППЦК – заявителят
отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата
допълнителна информация и документи в срок до 20 работни дни след получаване на
съобщението за това. Предвиденият в чл. 152, ал. 4 от ЗППЦК срок е преклузивен и
при неотстраняване на констатираните непълноти, съответно – при невнасяне на
изисканите документи – административният орган следва да прекрати образуваното
производство, в резултат на което се възстановява правното положение на страните
преди образуване на прекратеното производство, съответно в настоящия случай се
възстановява установената в чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК забрана за упражняване правото
на глас в общото събрание на дружеството – обект на търгово предложение по
отношение на търговия предложител и на лицата, с които е сключил Споразумение за
следване на обща политика по управление.
Предвид гореизложеното, доколкото не са налице пречки внесеното с писмо,
вх. № 15-00-7 от 31.01.2017 г., искане от Олег Прокопиев за прекратяване на
административно производство, образувано въз основа на регистрирано с писмо, вх.
№ 15-00-7 от 28.11.2016 г., на основание чл. 149а, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 149, ал.
6, предложение второ във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗППЦК търгово предложение
до останалите акционери на „ЕкоИнвест Холдинг” АД да бъде уважено, на основание
чл. 56, ал. 1 от АПК

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Прекратява образуваното със заявление, вх. № 15-00-7 от 28.11.2016 г.,
административно производство по разглеждане на търгово предложение от Олег
Прокопиев за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова
брокерска къща” ООД на 96 607 бр. акци и
от капи тала на
„ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй от останалите акционери на
дружеството.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
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