РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

Р Е Ш Е Н И Е № 213 - ПД
17.03.2011 г.
„Енергони” АД е вписано под № РГ-05-1490 в регистъра на публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава
статут на публично дружество и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
С вписване в търговския регистър под № 20110110114538 от 10.01.2011 г., е обявена
покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Енергони” АД,
което е свикано за 11.02.2011 г., при липсата на кворум за 28.02.2011 г.
Точка трета от дневния ред на обявената покана е със следното съдържание:
„Вземане на решение за назначаване на нови членове на съвета на директорите (СД),
както следва:
- Емануел Джанос, гражданин на Гърция/Франция, роден на xxxx, с паспорт xxxx, издаден на
xxxx от Гръцка полиция и валиден до xxxx г. и
- Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на xxxx г. с паспорт xxxx, издаден на xxxx,
от МВР, валиден до xxxx г.;
Проект за решение - ОСА взема решение за назначаване на нови членове на СД, както
следва:
- Емануел Джанос, гражданин на Гърция/Франция, роден на 1xxxx г., с паспорт xxxx,
издаден на xxxx от Гръцка полиция и валиден до xxxx г. и
- Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на xxxx г. с паспорт xxxx издаден на xxxx,
от МВР, валиден до xxxx г.”
С уведомления чрез единната система за предоставяне на информация Е-регистър, вх.
№ 10-05-5028 и № 10-05-5043 от 07.03.2011 г., „Енергони” АД представя протокол от
проведеното ОСА, от чийто преглед е видно, че на събранието са представени 462 017 034
броя акции, възлизащи на 84.39 % от капитала на дружеството.
При обсъждането на въпроса по точка 3 от дневния ред на ОСА, председателят на
събранието е уведомил акционерите, че в дружеството е постъпило уведомление за оттегляне
кандидатурата на кандидата за член на СД Ролф Кюнг, като по предложение на основния
акционер на „Енергони” АД е представена и обсъдена кандидатурата на Карим Мехран.
В резултат на така направеното предложение, акционерите не са подложили на
гласуване първоначално включената в поканата за свикване на ОСА на „Енергони” АД
кандидатура на Р. Кюнг, като с единодушие от представените на събранието права на глас
(представляващи 84.39 % от капитала на дружеството) са избрали Карим Мехран за член на
управителния орган на „Енергони” АД.
Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лицата, притежаващи заедно
или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат
включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния
ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.
Чл. 223а, ал. 2 от ТЗ определя, че не по-късно от 15 дни преди откриването на общото
събрание лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
акционерно дружество, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите,

които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в
търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.
Цитираната специална разпоредба от ЗППЦК е иманентно свързана с основното право
на акционерите на сведения. Въвеждането на режима по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК цели
всеки един акционер да бъде навременно и в цялост информиран както относно въпросите,
които ще подлежат на разглеждане, така и за решенията, които биха могли да се вземат на
събранието. При положение, че в текста на поканата и в писмените материали към нея са
включени конкретни предложения за решения по всяка една точка от дневния ред, всеки
един акционер на публичното дружество може да прецени начина, по който да упражни
правото си на глас и дали изобщо да го упражни. Определеният в чл. 118, ал. 2, т. 4 от
ЗППЦК срок е преклузивен и след тази дата поканата заедно с включените предложенията за
решение са неизменяеми, поради което разпоредбата служи и като гаранция за справедливо
третиране на всички акционери, в това число и миноритарните.
Предвид факта, че на ОСА на „Енергони” АД не са били налице предпоставките на чл.
231, ал. 1 от ТЗ (на събранието не е представен 100 % от капитала на дружеството), то
решението по т. 3 от дневния ред, свързано с избора на Карим Мехран за член на СД
публичното дружество е прието в нарушение на законовите разпоредби, свързани с
включването на допълнителни предложения по вече включени в дневния ред въпроси.
От гореизложеното е видно, че решението по т. 3 от дневния ред на проведеното ОСА
на публичното дружество в частта, свързана с избора на Карим Мехран за член на
управителния орган на „Енергони” АД е взето в нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 2,
т. 4 от ЗППЦК.
Неспазването на определения в чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК ред за включване на
допълнителни предложения за решения по вече включените в дневния ред точки е лишило
акционерите от възможността да бъдат навременно информирани, поради което е налице
застрашаване на интересите на инвеститорите, с оглед на което е инициирано
административно производство по издаването на индивидуален административен акт по
прилагането на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, със
следния диспозитив:
„Задължавам управляващите и представляващи публичното дружество „Енергони”
АД да не предприемат действия, насочени към изпълнение на решението по точка 3 от
дневния ред, прието на проведеното на 28.02.2011 г. извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството, в частта касаеща избора на Карим Мехран за член на съвета
на директорите на „Енергони” АД.”
Дружеството е уведомено за откритото административно производство с писмо, изх.
№ РГ-05-1490-7 от 15.03.2011 г., което е изпратено на официалния адрес на електронната
поща на „Енергони” АД, като от обратното съобщение е видно, че писмо е получено от
дружеството на същата дата.
Предвид факта, че изборът на К. Мехран за член на СД подлежи на обявяване в
търговския регистър, с уведомителното писмо на „Енергони” АД е определен еднодневен
срок за предоставянето на обяснения и/или възражения по така образуваното
административно производство.
Както в предоставения от Заместник - председателя срок, който е изтекъл на
16.03.2011 г., така и към настоящия момент в КФН не са постъпили обяснения или
възражения от страна на публичното дружество, свързани с настоящото административно
производство.
Към момента на издаване на настоящото решение не са налице други факти или
обстоятелства, свързани или влияещи върху мотивите, послужили като основание за
откриване на административното производство за издаване на индивидуален
административен акт по прилагане на принудителна административна мярка, като
застрашаването на интересите на инвеститорите не е преодоляно.
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във
връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 2 от АПК и
чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,
РЕШИХ:
„Задължавам управляващите и представляващи публичното дружество
„Енергони” АД да не предприемат действия, насочени към изпълнение на решението
по точка 3 от дневния ред, прието на проведеното на 28.02.2011 г. извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството, в частта касаеща избора на Карим Мехран за
член на съвета на директорите на „Енергони” АД”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на принудителна
административна мярка 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, 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.
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 НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
(Д. Ранкова)

3

