КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 579-ИП
oт 06.08.2020 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-03-190-9 от 25.03.2020 г., в Комисията за
финансов надзор (КФН) от инвестиционен посредник (ИП) „АБВ Инвестиции“ ЕООД с
искане за издаване на одобрение на Явор Илиев Русинов по чл. 15, ал. 1 от Закона за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за управител на ИП „АБВ Инвестиции“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20 и
допълнително са представени документи с писма, вх. № РГ-03-190-11 от 01.04.2020 г.,
вх. № РГ-03-190-9 от 13.05.2020 г. и вх. № РГ-03-190-9 от 09.07.2020 г.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и
внесените към него документи по ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на
Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници, са
спазени изискванията за издаване на исканото одобрение,
на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 15, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗПФИ
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Одобрява Явор Илиев Русинов за управител на ИП „АБВ Инвестиции“
ЕООД, избран с решение на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт
Холдинг“ АД – едноличен собственик на капитала на инвестиционния посредник,
по протокол от 01.07.2020 г.
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

