РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 1067 - Е
от 15 ноември 2018 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1645-1 от 14.08.2018 г., за потвърждаване от
Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително са приложени с писма,
вх. № РГ-05-1645-1 от 01.10.2018 г., вх. № РГ-05-1645-1 от 25.10.2018 г., вх. № РГ-05-1645-1
от 09.11.2018 г. и вх. № РГ-05-1645-1 от 13.11.2018 г., документи и коригирани проекти на
проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации,
издадени от „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи
отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични
дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията
за финансов надзор (Наредба № 22) и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане
и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация (Наредба № 2), на основание чл. 13, ал. 1, т. 7, предл. първо и т. 9 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 2 от Наредба №
2 и чл. 7, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в
размер на 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни,
свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и
емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в
размер на 5,40%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2017 г. и дата
на падеж 29.03.2025 г., с ISIN код BG2100006175, издадена от „Загора Фининвест“ АД.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН,
воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
Вписва „Загора Фининвест” АД, гр. Стара Загора като емитент в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, като обжалването му не спира
изпълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА

