КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 449 – ПД
от 28.06.2021 г.
„Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД притежава статут на публично дружество и е
вписано като такова под № РГ-05-91 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от
Комисия за финансов надзор (КФН). Предвид това дружеството е адресат на
разпоредбите на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път
- e-Register, вх. № 10-05-2933 от 28.05.2021 г., публичното дружество „Северкооп - Гъмза
Холдинг“ АД е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на
акционерите (РГОСА), насрочено за 29.06.2021 г., съответно за 13.07.2021 г. при
условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, ведно с писмени материали по чл. 224 от ТЗ. От
същата е видно, че в дневния ред на РГОСА са включени точки 6, 8 и 10, предвиждащи
съответно приемане на консолидирания доклад на съвета на директорите (СД) за
дейността на дружеството през 2020 г., приемане на годишния консолидиран финансов
отчет (ГКФО) за 2020 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и
заверка на ГКФО на дружеството за 2020 г.
След анализ на представената покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, ведно с
писмените материали към нея, е установено следното:
Съгласно чл. 100н, ал. 5 от ЗППЦК, когато емитентът е задължен да изготвя
консолидиран финансов отчет, годишният консолидиран отчет за дейността е със
съдържанието по ал. 4, т. 1, 2, 4 и 6 на същата разпоредба, като финансовият отчет се
изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти и се представя заедно с
годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно
националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството
майка. Наред с това, чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК изисква от публичните дружества да
представят поканата по ал. 2, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от
ТЗ, на КФН в срока по ал. 4, а именно тридесет дни преди откриването на общото
събрание на акционерите (ОСА), т.е. до 31.05.2021 г. включително.
Прегледът на представената покана и писмените материали към нея за свикване
на РГОСА на „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД констатира, че същите не съдържат
заверен от регистриран одитор ГКФО за 2020 г., доклад на одитора, проверил и заверил
ГКФО за 2020 г., и годишен консолидиран доклад за дейността, нито препращат към вече
представени такива в КФН. В допълнение към посоченото, следва да се отбележи, че при
извършена проверка на постъпилите финансови отчети в КФН на хартиен носител и по
реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно - чрез единната система за предоставяне на
информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - e-Register, се
констатира, че „Северкооп - Гъмза Холдинг” АД не е представило ГКФО за 2020 г. в
законоустановения срок за 2021 г. - до 05.05.2021 г. включително, съгласно чл. 100н, ал.
2, вр. чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо, вр. ал. 4 от ЗППЦК. Същият е
представен на КФН в електронна форма, с вх. № 10-05-3328 от 17.06.2021 г, заедно с
доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил ГКФО за 2020 г., и годишния
консолидиран доклад за дейността.
Законодателят е поставил по-високи нормативни изисквания към публичните
дружества, като специфичен вид търговски дружества, с оглед защитавания обществен
интерес. Това обуславя и завишените изисквания за прозрачност в дейността им възможността за засягане на многобройни интереси, тъй като ценните книжа на
дружеството се търгуват на регулиран пазар и инвестиции в тези ценни книжа може да
са направили широк кръг лица. Предвид това, СД на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД е

трябвало да представи на вниманието на акционерите и на бъдещите инвеститори
заверен от регистриран одитор ГКФО за 2020 г., доклад на одитора, проверил и заверил
ГКФО за 2020 г., и годишен консолидиран доклад за дейността най-малко 30 дни преди
откриването на ОСА по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК (до 31.05.2021 г. вкл.) на КФН,
регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, и на
интернет страницата му. Представянето им 11 дни преди провеждане на РГОСА,
насрочено за 29.06.2021 г., не е в съответствие с чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4 от ЗППЦК.
Предвид факта, че в законоустановения 30-дневен срок не е предоставена
своевременно дължимата информация, описана по-горе, са налице нарушения на
императивни разпоредби на законовите изисквания и са застрашени интересите на
инвеститорите. Горните нарушения представляват самостоятелни материалноправни
предпоставки за откриването на административно производство по издаване на
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна
мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-91-9 от 23.06.2021 г., в съответствие с чл. 26,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК,
във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, публичното дружество е уведомено, че на
основание чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4, вр. чл. 100н, ал. 5, вр. чл. 100н,
ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, вр. чл. 121, ал. 1 от ЗППЦК, вр. 224, ал. 1 от ТЗ, е открито
административно производство по издаване на индивидуален административен акт по
прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:
„Задължавам публичното дружество „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр.
София, ЕИК 121661931 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание
на акционерите, насрочено за 29.06.2021 г. от 13:00 часа, съответно за 13.07.2021 г. от
13:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 6, точка 8 и точка 10 от
дневния ред на събранието със следното съдържание:
6. Одобряване и приемане на консолидиран доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на
акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2020 г.;
8. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на
акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов
отчет на дружеството за 2020 г.;
10. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на
дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема
доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. “
На дружеството е предоставен 2-дневен срок от получаване на писмото за
депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно
производство. На 23.06.2021 г. на електронната поща на КФН е получен отговор от
дружеството, съгласно който писмо, с изх. № РГ-05-91-9/23.06.2021 г., е получено от
дружеството. В предоставения 2-дневен срок, т.е. до 25.06.2021 г. включително, в КФН
не са постъпили възражения или обяснения от страна на дружеството, във връзка с
образуваното производство по прилагане на принудителна административна мярка по
реда на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
Предвид обстоятелството, че при свикване на РГОСА на „Северкооп-Гъмза
Холдинг“ АД, насрочено за 29.06.2021 г., съответно за 15.07.2021 г., в хипотезата на чл.
115, ал. 14 от ЗППЦК, не са спазени императивни нормативни изисквания, накърнено е
правото на информация на акционерите и са застрашени интересите на инвеститорите,
са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане
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на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо
дружеството.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗКФН, чл. 212, ал. 1, т.
1, чл. 212, ал. 1, т. 1, вр. чл. 115, ал. 5, вр. ал. 4, вр. чл. 100н, ал. 5, вр. чл. 100н, ал. 4, т. 1
и т. 2 от ЗППЦК, вр. чл. 121, ал. 1 от ЗППЦК, вр. 224, ал. 1 от ТЗ, вр. чл. 59, ал. 1 и ал. 2
от АПК,
РЕШИХ:
Задължавам публичното дружество „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, гр.
София, ЕИК 121661931 да не подлага на гласуване на редовно годишно общо
събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2021 г. от 13:00 часа, съответно за
13.07.2021 г. от 13:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 6, точка
8 и точка 10 от дневния ред на събранието със следното съдържание:
6. Одобряване и приемане на консолидиран доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото
събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
8. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на
акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
10. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на
акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на
дружеството за 2020 г.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област в
14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от
изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по
административен ред.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По административното производство не са правени разноски.
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
МАРИЯ ФИЛИПОВА
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