РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 - ДФ
от 10 октомври 2019 година
Подадено е заявление, вх. № РГ-08-38-26 от 30.09.2019 г., в Комисията за финансов
надзор (КФН), от Иво Благоев – ликвидатор на договорен фонд „Астра Динамик” за
отписване на управлявания от управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД
договорен фонд от регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) поради приключване на производството по ликвидация на договорния фонд.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наредба № 22 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) емитентът се
отписва от водения от КФН регистър по инициатива на Комисията по предложение на
заместник-председателя след получаване на уведомление от ликвидатора за заличаване на
дружеството от търговския регистър. Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на
Наредба № 22 при вписване и отписване от регистъра на лице, което не е търговско
дружество, разпоредбите на наредбата се прилагат съответно. Доколкото фондът не е
търговец, вписан в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, то за договорен
фонд основанието е приложимо след приключване на производството по ликвидация и
отписването на емисията дялове на фонда от „Централен депозитар” АД, след което
фондът и неговата емисия дялове продължават да съществуват само формално до
отписването им от регистъра, воден от КФН. Видно от представените документи е
изготвен и приет краен ликвидационен баланс на ДФ „Астра Динамик“, изплатени са
ликвидационни дялове и емисията дялове с ISIN код BG9000007138 на ДФ „Астра
Динамик“ е отписана от водения от „Централен депозитар” АД регистър.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в постъпилото заявление и
представените документи съгласно Наредба № 22, са налице основания за отписване на
емисията дялове на договорен фонд „Астра Динамик” и договорния фонд от водения от
КФН регистър,
На основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 19, т. 5 във
връзка с § 3 от ДР от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
отписва договорен фонд „Астра Динамик ”, както и издадената от договорния
фонд емисия дялове от водените от КФН регистри по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен
ред пред Административен съд – София област в 14 – дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен
акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

