РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 972 – ДФ
от 18 октомври 2018 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1528-2 от 03.09.2018 г., от управляващо
дружество (УД) „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, със седалище и адрес на
управление в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 57 с искане за издаване на одобрение
по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) на промени в Правилата
по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Адванс
Глобал Трендс” и допълнително са представени документи с писма, вх. № РГ-05-1528-2
от 04.10.2018 г. и вх. № РГ-05-1528-2 от 15.10.2018 г.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в постъпилото заявление и
представените документи по чл. 37б, ал. 1 от 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. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) и чл. 18, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
ИЗДАВА ОДОБРЕНИЕ НА
УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 57
на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Адванс Глобал
Трендс”, приети с решения на съвета на директорите на УД „Карол Капитал
Мениджмънт” ЕАД по протоколи от 03.09.2018 г. и 03.10.2018 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен
срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на
индивидуалния
административен
акт.
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Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

