КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 531 - Е
от 27.07.2021 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-08-19-28 от
20.07.2021 г., от управляващо дружество (УД) „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, гр. София
с искане за вписване на емисия дялове на национален договорен фонд от затворен тип
„Динамик“ (НДФ „Динамик“) в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) с цел търговия на регулиран пазар и допълнително са
представени документи с писмо, вх. № РГ-08-19-28 от 21.07.2021 г. Емисията е издадена в
резултат на успешно приключило първично публично предлагане на дялове съгласно
потвърден с Решение № 32 – НИФ от 21.01.2021 г. на КФН на основание чл. 177, ал. 6 от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране проспект за първично публично предлагане на дялове на НДФ
„Динамик“ в размер на 36 000 000 лева, разпределени в 3 600 000 броя обикновени,
безналични, поименни, свободнопрехвърляеми дялове с номинална и емисионна стойност 10
лева всеки.
Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представените от УД „Стратегия
Асет Мениджмънт“ АД, гр. София документи са спазени изискванията на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 22 за условията и реда за
вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии
ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22), относно реда за
вписване на емитент по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК и издадената от него
емисия дялове с цел търговия на регулиран пазар в регистъра за публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, воден от КФН
съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗКФН, чл. 6,
ал. 2 и чл. 12, ал. 5 от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Вписва емисия ценни книжа в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин
хиляди) броя обикновени, безналични, поименни свободнопрехвърляеми дялове, с
номинална стойност 10 (десет) лева всеки, с обща номинална стойност в размер на
36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева и ISIN код BG9000002212, издадена по реда
на чл. 89б, ал. 1 от ЗППЦК от национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“,
в регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно
чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, воден от КФН съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел
търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Вписва национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ като емитент в
регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно
чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК, воден от КФН съгласно чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението подлежи на обжалване пред
Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ
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