РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 348 – ОЗ
от 09.03.2017 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление с вх. № РГ-10-87-143
от 24.11.2016 г., допълнено с писмо от 17.02.2017 г. по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за
застраховането (КЗ) от „Бент оил” АД, ЕИК: 200852966, чрез изпълнителния директор г-н Д
имитър Радев. С него заявителят информира, че възнамерява да увеличи
квалифицираното си участие в ЗАД „Асет Иншурънс” АД, ЕИК 203066057 като придобие
15 750 броя безналични поименни акции от капитала на дружеството с номинална
стойност от 100 лева за една акция, представляващи 15 % от капитала на застрахователя и
от правата на глас, собственост на „ТК-Холд” АД, ЕИК121657705. По този начин ще се
премине границата по чл. 68, ал. 1 от КЗ от 30 на сто от капитала и правата на глас в
застрахователя.
Към настоящия момент „Бент оил” АД, притежава 29 610 броя безналични акции
от записания капитал на ЗАД „Асет Иншурънс” АД с номинална стойност от 100 лева или
2 961 000 лева от капитала на застрахователя, представляващи относителен дял от 28,20%
от капитала на застрахователя и от правата на глас.
След планираното придобиване „Бент оил” АД ще притежава 45 360 броя
безналични поименни акции от капитала на дружеството с номинална стойност от 100
лева или 4 536000 лева от капитала на застрахователя, представляващи 43,20 %.
С писмо изх. № РГ-10-87-143 от 18.01.2017 г. от заявителя са изискани
допълнителни документи, които той представя с писмо от 17.02.2017 г.
При прегледа на представените по производството документи и извършената
оценка на предвижданото придобиване, съгласно чл. 68, ал. 7 от КЗ, се установи, че са
спазени изискванията на Кодекса за застраховането за извършване на посоченото пряко
придобиване на 15 % от капитала на ЗАД „Асет Иншурънс” АД от страна на „Бент оил”
АД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 25 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 71, ал. 4 от Кодекса за застраховането
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Одобрява извършването на пряко придобиване на акционерно участие от
страна на „Бент оил” АД в размер на 15 % от капитала на ЗАД „Асет Иншурънс”
АД, чрез прехвърлянето му от „ТК-Холд” АД на „Бент оил” АД.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във
връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението
подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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