КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 550 - ДСИЦ
от 03.08.2021 г.
В Комисията за финансов надзор е постъпило заявление, вх. № РГ-05-1700-11 от
06.07.2021 г. и допълнително са представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1700-11 от
26.07.2021 г., от „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, гр. София, за издаване на одобрение на
Правила за управление на рисковете при участие в учредяването или придобиването на
дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). Правилата
ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 05.08.2021 г., а при липса на кворум при условията на чл. 227, ал. 3
от Търговския закон - на 20.08.2021 г.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи
отговарят на изискванията на ЗДСИЦДС, на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа и актовете по прилагането им, на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 15, ал. 5, изр. първо във връзка с ал. 3 от
ЗДСИЦДС,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Одобрява представените с писмо, вх. № РГ-05-1700-11 от 26.07.2021 г., Правила
за управление на рисковете при участие в учредяването или придобиването на
дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, които ще
бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 05.08.2021 г., съответно при липса на кворум при условията на
чл. 227, ал. 3 от Търговския закон - на 20.08.2021 г.
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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