РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 276 – ОЗ
от 20.03.2018 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № 38-00257/28.12.2017 г., допълнено на 04.01.2018 г., от „Кей Джей Кей Фънд II“, акционерно
дружество със седалище в Люксембург (KJK Fund SICAV-SIF с регистрационен номер в
Търговския регистър на Люксембург - B167847) на основание чл. 69, ал. 6 във връзка с
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) относно непряко придобиване на
квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните
дружества „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД,
ЕИК 175436411 и „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК 130427863.
Със заявлението „Кей Джей Кей Фънд II“ уведомява за увеличаване на прякото
акционерно участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на „Еврохолд България“ АД,
ЕИК 175187337 от 9,47 % на 12,46 %, в резултат на което е придобило непряко
квалифицирано участие в капитала на следните застрахователни дружества:
- „ЗД ЕВРОИНС“ АД – 10.85 %;
- „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД – 11.13 %;
- „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД – 11.13 %.
При прегледа на представените по производството документи и извършената оценка
на придобиването, съгласно чл. 68, ал. 7 от КЗ във връзка с чл. 68, ал. 1 от КЗ се установи,
че са спазени изискванията на Кодекса за застраховането относно непряко придобиване от
„Кей Джей Кей Фънд II“ на квалифицирано участие в капитала на застрахователните
дружества „ЗД ЕВРОИНС“ АД, „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД и „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1,
т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 71, ал. 4 от Кодекса за застраховането
във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса за застраховането,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Одобрява непряко придобиване на квалифицирано участие от „Кей Джей Кей
Фънд II“, акционерно дружество със седалище в Люксембург, в размер над 10 на сто
от капитала на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД,
ЕИК 175436411 и „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, ЕИК 130427863.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с
чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщаването му.
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