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 № 920 - ПД
от 01 август 2019 г.
Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК), дружеството по чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК престава да бъде публично от решението
на Комисията за финансов надзор (КФН) за отписване 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), ако дружеството е обявено в несъстоятелност.
В КФН е постъпило уведомление от Национална агенция за приходите (НАП), вх. №
09-03-80 от 25.07.2019 г., за прекратено производство по несъстоятелност и заличаване на
„Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София от търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ,
воден от Агенцията по вписванията. От данните по електронната партида на „Юнивърсъл
Пропъртис” АДСИЦ (заличен търговец) в търговския регистър (ТР) се установява, че с
вписване № 20190712171842, по партидата на „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ (заличен
търговец) е вписано Решение № 94 от 12.07.2019 г. на Окръжен съд Пазарджик, с което се
прекратява производството по несъстоятелност по т.д. № 205/2013 г. и се постановява
заличаване в ТР на „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ.
От направена справка на електронната страница на ТР на 23.07.2019 г., е установено,
че с вписване № 20190723130232, „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ е заличено като
търговец от ТР на основание влязло в сила на 22.07.2019 г. Решение № 94 от 12.07.2019 г.
на Окръжен съд Пазарджик.
Като взе предвид, че съгласно постъпилото уведомление, вх. № 09-03-80 от
25.07.2019 г. и служебно установените данни за „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ, гр.
София (заличен търговец), са налице необходимите предпоставки за отписване на
дружеството и издадената от него емисия ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
ЗКФН съгласно изискванията на ЗППЦК и 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), на
основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 18 и чл.
19, т. 5 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредба № 22
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отписва „Юнивърсъл Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София (заличен търговец) като
публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код
BG1100017067, 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
Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

