СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за
финансов надзор публикува като практика прилагането на нормата на чл. 115а, ал. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):
1. Когато свикано общо събрание на акционерите (ОСА) на публично дружество се
провежда на обявената в обнародваната покана първоначална дата, дружеството следва да
изисква от Централен депозитар списък на акционерите, в който като акционери да бъдат
включени всички лица, придобили акции 14 дни преди указаната като първа дата на ОСА. В
този случай "БФБ - София" АД, съгласно чл. 115а, ал. 3 от ЗППЦК, оповестява последната
дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят на
акции може да упражни правото на глас по тях, съобразявайки необходимото време за
регистриране на сделката в “Централен депозитар” АД, която регистрация /сетълмент/
съгласно Правилника на Централния депозитар се осъществява по принципа Т+2, т.е.
придобиването на акциите става на втория ден, следващ деня на сключване на сделката.
2.
В случаите на непровеждане на ОСА на първоначално обявената в поканата
дата и провеждане на заседанието при спадащ кворум, съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ, е
необходимо и съответното дружество следва да изисква от Централен депозитар
предоставянето на нов списък на акционерите, в който като акционери с право на глас на
конкретното ОСА да бъдат включени и лицата, придобили акции 14 дни преди датата на
заседанието при спадащ кворум. Съобразно чл. 115а, ал. 2 от ЗППЦК, Централен депозитар е
длъжен да предоставя такива списъци на дружеството по искане на лицето, овластено да го
управлява и представлява. След получаване на уведомление от съответно дружество за
непровеждане на ОСА поради липса на кворум и предстоящото му провеждане при спадащ
кворум на посочената в обнародваната покана дата, "БФБ - София" АД променя
първоначално обявената последна дата за сключване на сделки и оповестява нова дата за
сключване на сделки, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни
правото на глас по тях на заседанието при спадащ кворум.

Посочената по-горе практика по прилагането на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК е приета с
протокол № 42/26.11.2003 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

