КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 280 – Е
от 23.04.2020 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1598-4 от 08.04.2020 г., за потвърждаване от
Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект за първично публично предлагане на
акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София.
Във връзка с образуваното със заявление, вх. № РГ-05-1598-4 от 08.04.2020
г., производство беше установено следното:
Със заявление, вх. № РГ-05-1598-4 от 08.04.2020 г., в КФН е внесен за
потвърждаване проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат
издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София.
„Феникс Капитал Холдинг“ АД е вписано като публично дружество във
водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН) с Решение № 360 - ПД от 02.04.2014 г. на КФН.
Размерът на емисията, предмет на първично публично предлагане, е 100
000 (сто хиляди) лева, разпределени в 1 000 (хиляда) бр. поименни, безналични,
свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 100 (сто) лева и емисионна
стойност 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лева всяка.
Решението за увеличаване на капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД чрез
издаване на емисията, предмет на публично предлагане, е взето от съвета на
директорите (СД) на дружеството на 06.04.2020 г., като към заявлението е приложен
протокол, от който е видно, че и тримата членове на СД с подписите си са заявили
съгласието си за решението, каквато възможност е предвидена в чл. 25, ал. 3 от устава
на „Феникс Капитал Холдинг“ АД. По т. 1 от протокола СД единодушно е взел
решение за увеличение на капитала на дружеството от 100 000 лева на 200 000 лева
чрез публично предлагане на 1 000 броя безналични, обикновени, поименни нови
акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на
номиналната им стойност, с номинална стойност 100 (сто) лева и емисионна стойност
9 900 (девет хиляди и деветстотин) лева. Решението е взето на основание чл. 196 от
Търговския закон (ТЗ) и съгласно овластяването по чл. 25, ал. 3 от устава на „Феникс
Капитал Холдинг“ АД.
Във връзка с изложеното, следва да се има предвид, че на основание чл. 196, ал.
1 от ТЗ уставът може да овласти управителния съвет, съответно СД, в продължение на
5 години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален
размер чрез издаване на нови акции. Решение в този смисъл може да се вземе и с
изменение на устава при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 от ТЗ най-много за 5
години след регистриране на изменението.
Съгласно чл. 25, ал. 3 от обявения в търговския регистър (ТР) по партидата на
„Феникс Капитал Холдинг“ АД устав, СД има право, в срок до 5 години от вписването
на дружеството в търговския регистър, по своя собствена преценка, да увеличава
капитала на дружеството, докато достигне размер от 100 000 000 лева, чрез издаването
на нови обикновени или привилегировани акции. Съветът на директорите има право да
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определя емисионната стойност и броя на новите акции от всяка нова емисия, както и
всички други условия на всяко конкретно увеличение на капитала.
Съгласно чл. 196, ал. 1 във връзка с чл. 204, ал. 3 от ТЗ посоченото овластяване
на СД е за период от 5 години от възникване на дружеството. Видно от справка по
електронната партида на „Феникс Капитал Холдинг“ АД в ТР, дружеството е вписано в
този регистър на 30.12.2013 г. с вписване номер 20131230162330.
От анализ на публично достъпната информация, налична в електронното досие
на „Феникс Капитал Холдинг“ АД в търговския регистър към Агенция по вписванията
се установява, че действащото съдържание на чл. 25 ал. 3 от устава не е изменяно от
решението на учредителното събрание на акционерите на дружеството, проведено на
14.12.2013 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 от ТЗ - уставът може да овласти
управителния орган в продължение на 5 години от възникване на дружеството да
увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции, като
решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на устава най-много за срок от
5 години след регистриране на изменението. Предвид изложеното, доколкото от датата
на приемане на устава на дружеството са изминали повече от 5 години и срокът на
правомощието за увеличение на капитала от страна на съвета на директорите е изтекъл
на 30.12.2018 г. – следва да се приеме, че посоченото решение на СД от 06.04.2020 г. за
увеличение на капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД чрез издаване на нова
емисия акции е взето след законоустановения срок от 5 години по чл. 196, ал. 1 от ТЗ.
Предвид изложеното, взетото на проведеното на 06.04.2020 г. заседание на
съвета на директорите решение за увеличение на капитала на публичното
дружество „Феникс Капитал Холдинг“ АД при условията на чл. 25, ал. 3 от устава
на дружеството е в нарушение на императивната норма на чл. 196, ал. 1 от ТЗ,
поради което е незаконосъобразно.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 9, предл. първо от Закона за Комисията за
финансов надзор,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично
предлагане на емисия в размер на 1 000 броя безналични, обикновени, поименни
нови акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял,
съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 100 (сто) лева и
емисионна стойност 9 900 (девет хиляди и деветстотин) лева с ISIN код
BG1100003141, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД,
съгласно взето на проведеното на 06.04.2020 г. заседание на СД решение за

2

увеличение на капитала на „Феникс Капитал Холдинг“ АД при условията на чл.
25, ал. 3 от устава на дружеството.
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
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