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 № 1066 - E
от 15 ноември 2018 г.
Подадено е заявление от инвестиционен посредник (ИП) „Делтасток“ АД, вх. №
РГ-05-1429-1 от 26.10.2018 г., с искане за отписване на издадена от дружеството емисия
акции в процес на емитиране, с ISIN код ВG1100089058 и за отписване на ИП
„Делтасток“ АД като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти
на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН), воден от КФН, поради прекратяване на процедурата за увеличение на капитала
на ИП „Делтасток“ АД чрез първично публично предлагане на акции. Заявената за
отписване емисия акции в процес на емитиране е вписана в регистъра на публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, въз основа на потвърден
с Решение на КФН № 1441 – Е от 16.11.2017 г. проспект за първично публично
предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на дружеството. На
проведено на 19.10.2018 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е
взето решение за прекратяване на процедурата за увеличение на капитала на ИП
„Делтасток“ АД чрез първично публично предлагане на акции.
Като взе предвид, че съгласно съдържащите се данни в постъпилото заявление и
видно от наличната в КФН информация във връзка с потвърдения проспект за
първично публично предлагане на емисията акции в процес на емитиране от ИП
„Делтасток“ АД, не е публикувано съобщение по чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа за начало на публичното предлагане, а с решение на
извънредното общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за
прекратяване на процедурата за увеличение на капитала на ИП „Делтасток“ АД, на
основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 21,
ал. 1 във връзка с чл. 19, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за
условията и реда за вписване и отписване на публичните дружества, други емитенти на
ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отписва емисия акции в процес на емитиране в размер на 1 550 000 броя
обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас,
с номинална стойност 1 лв./акция, ISIN код BG1100089058, които ще бъдат
издадени от ИП „Делтасток” АД, гр. София в резултат на увеличаване на
капитала на дружеството съгласно решение на извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството, проведено на 20.06.2017 г., от регистъра на
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН,
воден от КФН.

Отписва ИП „Делтасток“ АД, гр. София като емитент на ценни книжа от
регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30,
ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на
решението не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

