КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 532 - Е
от 27.07.2021 г.
Образувано е по реда на чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
административно производство за отписване на „Технологичен център-Институт по
микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД - в несъстоятелност и издадената от дружеството емисия
ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН).
След извършена служебна проверка на публично достъпната информация по
фирменото дело на „Технологичен център-Институт по микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД
(н), ЕИК 121084839 в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, се
установява, че по партидата на дружеството е вписано Решение № 1145 от 07.06.2018 г.,
постановено по търговско дело № 2000 от 2015 г. по описа на Софийски градски съд (СГС),
Търговско отделение (ТО), VI-2 състав, с което дружеството е обявено в несъстоятелност.
Решението е обявено по партидата на дружеството в Търговския регистър с акт за
оповестяване № 20180607161339.
„Технологичен център-Институт по микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД (н) е вписано
като емитент на ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, въз
основа на Решение на КФН № 335 от 27.05.2010 г., с което е потвърден проспект за
допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код BG2100040093,
издадени от дружеството. Впоследствие на издадената емисия облигации от „Централен
Депозитар“ АД е присвоен нов ISIN код BG2100022099.
В резултат на обявяването на „Технологичен център-Институт по микроелектроника (ТЦ-Име)“ АД в несъстоятелност, задълженията към облигационерите по издадената от
дружеството облигационна емисия са се трансформирали в задължения към кредитори в
производството по несъстоятелност, в кръга на които са включени облигационерите, предвид
което за дружеството е отпаднало задължението за разкриване на дължимата информация в
качеството му на емитент, съответно спрямо дружеството и емитираните от него ценни
книжа е отпаднало основанието за вписването им във водения от КФН регистър по чл. 30, ал.
1, т. 3 от ЗКФН. С оглед обявяването на дружеството в несъстоятелност са налице основания
за упражняване на правомощията на КФН по чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20, ал. 3, изр.
второ, хипотеза втора от 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) за отписването на „Технологичен центърИнститут по микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД (н) като емитент на ценни книжа от водения
от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Съгласно разпоредбата на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба
№ 22 КФН по предложение на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, може да отпише от регистъра по своя инициатива и
всеки емитент и/или емисия, които не отговарят на условията, при които е издадено
решението за вписването им в регистъра. В настоящия случай, предвид отписването на
„Технологичен център-Институт по микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД (н) като емитент на
основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредба № 22, е отпаднало основанието за вписване на
издадената от него емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
ЗКФН, което от своя страна е основание за отписване на ценните книжа при условията на §
4, ал. 2 от ДР на Наредба № 22.
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Като взе предвид, че съгласно служебно установените данни са налице необходимите
предпоставки съгласно Наредба № 22 за отписване на дружеството и издадената от него
емисия облигации от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, на основание чл. 13, ал. 1, т.
7 от ЗКФН, чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20, ал. 3 и § 4, ал. 2 от ДР на Наредба № 22
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отписва емисия ценни книжа в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро,
разпределени в 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични,
поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG2100022099
(стар ISIN код BG2100040093), издадени от „Технологичен център-Институт по
микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД - в несъстоятелност, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т.
3 от ЗКФН, воден от КФН.
Отписва „Технологичен център-Институт по микроелектроника - (ТЦ-Име)“ АД
- в несъстоятелност, ЕИК 121084839 като емитент на ценни книжа от регистъра по чл.
30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред
Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния
административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се
прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ
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