РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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30.04.2013 г.
„ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ е публично
дружество, вписано под № РГ-05-1335 в регистъра на публичните дружества и други
емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е
адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
Разпоредбата на чл. 110, ал. 6, изр. първо от ЗППЦК предвижда задължение за
публичното дружество да впише в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по
вписванията, обстоятелството, че е публично. Във връзка с изпълнението на това задължение
бе извършена проверка по партидата на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ
ИМОТИ” АДСИЦ в ТР, която установи липсата на надлежно вписано обстоятелство по чл.
110, ал. 6 от ЗППЦК от страна на дружеството.
Несъобразяването с императивна разпоредба на ЗППЦК e предпоставка за
прилагането на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, с
оглед на което е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за
прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за което
дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1335-6 от 10.04.2013 г.
Със същото писмо е предоставен тридневен срок за внасяне в КФН на обяснения
и/или възражения по така инициираното административно производство. Видно от обратната
разписка писмото е получено от дружеството на 12.04.2013 г.
В срока за обяснения и/или възражения, както и към момента на постановяване на
настоящото решение, такива не са постъпили в КФН от страна на дружеството.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.110, ал.
6 от ЗППЦК и чл. 215 от ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
РЕШИХ:
Задължавам „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ
в срок не по-късно от 7 (седем) дни от получаване на решението за прилагане на
принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, в
резултат на които в Търговския регистър да бъде вписано обстоятелството по чл. 110,
ал. 6 от ЗППЦК.
Съгласно чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК решението подлежи на незабавно изпълнение,
независимо от неговото обжалване.
Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по
административен ред пред КФН по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 15, ал. 4 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Върховния административен съд на Република България 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.
По производството не са правени разноски.
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