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 № 198 - ПД
11.03.2011 г.
„Орфей - Б” АД, гр. Батак е публично дружество, вписано под № РГ-05-917 в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),
воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на нормите на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове,
свързани по материя с него.
Като публично дружество, вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН,
воден от Комисия за финансов надзор (КФН), под номер РГ-05-917, същото е длъжно
да спазва специалния закон, уреждащ дейността на публичните дружества – ЗППЦК.
Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК, редовното
общо събрание на публичното дружество се провежда до края на първото полугодие,
след приключване на отчетната година. В тази връзка, от управляващите и
представляващите на публично дружество се очаква да предприемат всички
необходими мерки за свикването на това събрание в посочения в специалния закон
срок.
Видно от справка в интернет страницата на Търговския Регистър, поддържан от
Агенцията по Вписванията към Министерство на правосъдието, по партидата на
„Орфей-Б” АД няма обявена покана за РГОСА за 2009 г. от страна на дружеството.
Оттук може да бъде направен извод, че към настоящия момент „Орфей-Б” АД не
е предприело действия по свикването на РГОСА за изтеклата финансова 2009 г.
Предвид горното, спрямо изпълнителния директор на „Орфей-Б” А е открито
производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния
диспозитив:
1. „Задължавам изпълнителният директор на публичното дружество „Орфей-Б”
АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна
административна мярка да свика заседание на управителния орган на дружество
„Орфей-Б” АД, на което да бъде взето решение за свикване и провеждане на редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА) за 2009 г.
2. Задължавам изпълнителният директор на публичното дружество „Орфей-Б”
АД в 3-дневен срок от провеждането на заседанието на управителния орган, на което е
взето решение за свикване и провеждане на РГОСА за 2009 г., да представи в КФН
протокол от проведеното заседание”.
За откритото административно производство по прилагане на принудителна
административна мярка, изпълнителния директор на дружеството е уведомен с писмо,
изх. № РГ-05-917-17 от 25.11.2010 г. С писмото е предоставен 3-дневен срок от
получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения във връзка с
откритото административно производство.
Цитираното писмо е изпратено на официалния адрес за кореспонденция
„Орфей - Б” АД, като същото е върнато в КФН с отбелязване върху известието
доставяне, че получателят е отказал да получи пратката. Във връзка с това и
основание чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, на 01.02.2011 г., писмо, изх. № РГ-05-917-17
25.11.2011 г., е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН.

на
за
на
от

1

В посочения седемдневен срок, който е изтекъл на 08.02.2011 г., в КФН, не са
постъпвали документи и информация от които може да се направи извод, че
изпълнителният директор на дружеството е предприел необходимите действия,
насочени към провеждане на заседание на управителния орган на публичното
дружество „Орфей-Б” АД, на което да бъде взето решение за свикване и провеждане на
РГОСА за отчетната 2009 г.
Предвид горното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за
финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от
ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.
22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

РЕШИХ:
1. „Задължавам изпълнителният директор на публичното дружество
„Орфей-Б” АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на
принудителна административна мярка да свика заседание на управителния орган
на дружество „Орфей-Б” АД, на което да бъде взето решение за свикване и
провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството
(РГОСА) за 2009 г.
2. Задължавам изпълнителният директор на публичното дружество
„Орфей-Б” АД в 3-дневен срок от провеждането на заседанието на управителния
орган, на което е взето решение за свикване и провеждане на РГОСА за 2009 г., да
представи в КФН протокол от проведеното заседание”.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо от неговото обжалване.
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 производството не са правени разноски.
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