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„Вита Ми Холдингс” АД, гр. София, е вписано под № РГ-05-1489 в регистъра на
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за
финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.
Съгласно чл. 100н, ал. 1, вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение второ и ал. 3
от ЗППЦК, вр. § 45, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), през 2020 г. емитентът е
длъжен да представи годишен финансов отчет (ГФО) за дейността, за 2019 г., на
обществеността в срок до 31.07.2020 г.
Регулираната информация се разкрива на обществеността, чрез предоставянето ѝ
по реда на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството
информационна агенция или друга медия.
Видно от справка на интернет страницата на „Българска фондова борса” АД за
емитенти, които разкриват регулирана информация, „Вита Ми Холдингс” АД използва
за оповестяване на дължимата информация пред обществеността, интернет портала
достъпен на адрес http://www.investor.bg/. Справка в масивите на порталa сочи, че
дружеството не е разкривало през тях ГФО за дейността за 2019 г. в законоустановения
срок до 31.07.2020 г. Такъв отчет не е представен на обществеността и към датата на
издаване на настоящото решение.
Неизпълнението на посоченото задължение е основание за откриване на
административно производство по издаването на индивидуален административен акт за
прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на
нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице застрашава
интересите на инвеститорите.
В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1489-11/06.08.2020 г., в съответствие с чл.
26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от
ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 212а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100н, ал. 1
и ал. 4 от ЗППЦК, вр. § 45, т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
(ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение второ и ал. 3 от
ЗППЦК спрямо „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, гр. София, e откритo административно
производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 212а, ал. 1, т. 2, от ЗППЦК, със следния
диспозитив:

„Задължавам „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, гр. София в срок от 5 (пет) работни
дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна
мярка, да представи на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3, вр. ал. 1, изр. първо,
предложение второ от ЗППЦК посредством информационна агенция или друга медия
годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от
ЗППЦК, със съдържание по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.”
На дружеството е предоставен е срок от 2 (два) работни дни от получаване на
писмото, за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото
административно производство.
Цитираното по-горе писмо е изпратено на адреса на управление на „Вита Ми
Холдингс” АД, обявен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията, както и на
електронния адрес на дружеството office@vitami.bg, посочен в справките по образец на
заместник- председателя на КФН. Видно от известието за доставяне на писмото, с
номер ИД PS 104008F1PF E, същото е получено на адреса на управление на
дружеството на 10.08.2020 г. Видно от автоматично генерираното известие за доставяне
по електронен път, не е налице безспорно доказателство, което да удостовери
получаването на писмото от „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД на електронния адрес на
дружеството - office@vitami.bg.
В предоставения от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление
„Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения изтекъл на
12.08.2020 г., от дружеството не са постъпили такива, обосноваващи прекратяване на
административното производство.
Същевременно, „Вита Ми Холдингс” АД не е оповестило на обществеността,
посредством информационна агенция или друга медия, годишен финансов отчет за
дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, със съдържание по чл.
100н, ал. 4 от ЗППЦК и към датата на издаване на настоящото решение.
С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е
представена, нарушението не е преустановено и опасността за интересите на
инвеститорите не е преодоляна, са налице предпоставки за издаване на индивидуален
административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212,
ал.1, т. 1 от ЗППЦК.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, и чл. 212а, ал.
1, т. 2, във връзка с чл. 100н, ал. 1 и ал. 4 от ЗППЦК, вр. § 45, т. 2 от ПЗР на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), вр. с чл. 100т, ал. 1, изр.
първо, предложение второ и ал. 3 от ЗППЦК

РЕШИХ:

Задължавам „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, гр. София в срок от 5 (пет)
работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна
административна мярка, да представи на обществеността по реда на чл. 100т, ал.
3, вр. ал. 1, изр. първо, предложение второ от ЗППЦК посредством
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информационна агенция или друга медия годишен финансов отчет за дейността
на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК, със съдържание по чл. 100н,
ал. 4 от ЗППЦК.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК,
решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд –
София област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на
КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било
обжалвано по административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4
от ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
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