СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за
финансов надзор публикува като практика прилагането на следните норми от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа:
I. Нормата на чл. 116в, ал. 7 се прилага по следния начин:
1. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено
освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган за една или
няколко финансови години, за която/които лицата се освобождават от отговорност за дейността
си и е/са налице заверен/и от регистриран одитор годишен/ни финансов/и отчет/и за
съответната/ите година/и, ОСА може да приеме решение за освобождаване от отговорност на
членовете на управителния и/или контролния орган. В този случай не се налага изготвянето на
междинен счетоводен отчет, заверен от регистриран одитор.
2. Когато в дневния ред за свикване на редовно годишно ОСА е предвидено
освобождаване от отговорност на членовете на управителен и/или контролен орган, за период
по малък от една финансова година, се изготвя междинен финансов отчет по чл. 116в, ал. 7 от
ЗППЦК, който обхваща отчетен период от началото на текущата година до последния ден на
месеца, предхождащ обнародването на поканата за свикване на ОСА.
II. Нормата на чл. 149а, ал. 2 от ЗППЦК се прилага по следния начин :
1. Спрямо лицата, придобили повече от 90 % от гласовете в общото събрание на
публично дружество преди 25.06.2002 г., т.е. преди влизане в сила на ЗИДЗППЦК, 14 –
дневният срок за регистриране на търгово предложение започва да тече от влизане в сила на
закона.
2. Спрямо лица, които придобият над 90 % от гласовете след влизане в сила на
разпоредбата на чл. 149а, ал. 2 от ЗППЦК, 14-дневният срок за регистриране на търгово
предложение започва да тече от придобиването.
Неизвършването на регистрация на търгово предложение в тези срокове води до
възникване на задължение за лицето, притежаващо повече от 90 % от гласовете в общото
събрание на публично дружество да уведоми най-малко 3 месеца предварително определеният в
чл. 149а, ал. 2 от ЗППЦК кръг лица за намерението си да регистрира търгово предложение.
Уведомяването на акционерите следва да бъде извършено чрез писмено уведомление до всеки
акционер или чрез съобщение от търговия предложител, публикувано в един централен
ежедневник. Съответно регистрацията на търгово предложение в 14 – дневния срок от влизане в
сила на закона, респективно от придобиването, води до отпадане на задължението за
уведомяване за намерението да се регистрира търгово предложение най – малко 3 месеца
предварително.
В случай, че при разглеждане на регистрирано търгово предложение в 14-дневния срок
от придобиването, респективно от влизане в сила на закона, или регистрирано след извършено
уведомление, КФН наложи окончателна забрана за публикуването на предложението, за
търговия предложител не възниква задължение за извършване на повторно уведомление преди
регистриране на ново предложение в КФН.
Посочената по-горе практика по прилагането на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 149а, ал. 2
от ЗППЦК е приета с протокол № 5/16.04.2003 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

