КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 861 - УД
От 19.11.2020 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-08-10-23 от 20.05.2020 г., на Комисията за финансов
надзор (КФН), от управляващо дружество (УД) „ЕФ Асет Мениджмънт” АД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с искане за разширяване на
обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество и допълнително
представени документи с писма, вх. № РГ-08-10-23 от 16.09.2020 г. и вх. № РГ-08-10-23 от
22.10.2020 г.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представените по производството
документи по ЗДКИСДПКИ и Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на
дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за
търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел,
национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд са
спазени изискванията за разширяване на издадения лиценз,
на основание чл. 96, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 4-8 от ЗДКИСДПКИ и чл. 13, ал.
1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1
от ЗКФН,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Разширява издадения с Решение № 303 – УД от 04.05.2005 г. на Комисия за
финансов надзор лиценз на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД, гр.
София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, за извършване на дейност като управляващо
дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ с допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от
ЗДКИСДПКИ, както следва:
● управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
● управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл,
включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ
финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
● инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
● съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно
инвестиране.
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

