КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 631 – ПР
от 26.08.2021 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-03-72-13 от 28.04.2021 г., от инвестиционен
посредник (ИП) „Капман” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три
уши” № 8, ет. 6, с искане по чл. 123, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) за вписване на сегмент „Пазар за растеж” на многостранна система
за търговия MTF SOFIA, организирана от ИП „Капман” АД, в регистъра на пазарите за
растеж, воден от Комисията за финансов надзор съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Допълнително са представени документи с
писма, вх. № РГ-03-72-13 от 29.04.2021 г., вх. № РГ-03-72-13 от 29.07.2021 г. и вх. № РГ03-72-1 от 20.08.2021 г.
Като взе предвид, че съдържащите се данни в постъпилото заявление и
представените към него документи отговарят на изискванията на ЗПФИ и Делегиран
регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните
изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за
даването на определения за целите на посочената директива,
на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл.
123, ал. 1 от ЗПФИ,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
Вписва пазар за растеж на малки и средни предприятия – сегмент „Пазар за
растеж” (Growth Market-GM) на МСТ MTF SOFIA, организирана от ИП „Капман”
АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, в
регистъра на пазарите за растеж по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗКФН.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред 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:
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