КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 611 - Е
от 19.08.2021 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1315-1 от 11.08.2021 г. и допълнително са
представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1315-1 от 16.08.2021 г., от „Евролийз Ауто“
ЕАД за отписване на основание чл. 19, т. 4 от Наредба № 22 от 29.07.2005 г. 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) на
издадената от „Евролийз Ауто“ ЕАД, гр. София емисия облигации с ISIN код BG2100010151
от водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Като взе предвид, че съдържащите се данни в постъпилото заявление и представените
към него документи отговарят на изискванията на Наредба № 22, както и че „Евролийз Ауто“
ЕАД няма други емисии ценни книжа, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, на
основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, чл. 21, ал. 5 във връзка с ал. 4, чл. 19, т. 4 и чл. 20, ал. 1
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отписва емисия ценни книжа в размер на 5 800 (пет хиляди и осемстотин) броя
обикновени, поименни, безналични, неконвертируеми, обезпечени, лихвоносни,
свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда)
евро всяка, с ISIN код BG2100010151, издадени от „Евролийз Ауто“ ЕАД, от водения от
КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Отписва „Евролийз Ауто“ ЕАД, гр. София като емитент на ценни книжа от
водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
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. Обжалването на
решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

