РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
РЕШЕНИЕ № 226 - E
от 23 март 2011 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ- 05-1207/1 от 24.01.2011 г., и допълнително са
внесени документи с писмо, вх. № РГ- 05-1207/1 от 08.03.2011 г., за потвърждаване на
проспект за публично предлагане на емисия акции в Република България и Република
Полша, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСЦИ, гр. София и
приложени документи.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените документи
отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа (Наредба № 2)
и Регламент ЕО № 809/2004 Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането
на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2003 г.
относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни
книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива
2001/34/ЕО по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и
формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и
разпространяването на реклами, на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН), чл. 82а във връзка с чл. 91 от ЗППЦК и чл. 15 от Наредба
№ 2,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, състоящ
се от документ за предлаганите ценни книжа и резюме, както и регистрационен
документ, потвърден с Решение № 235–Е от 14.04.2010 г. на КФН, в Република
България и Република Полша, издадени от „Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт” АДСЦИ в размер на 9 017 214 лева, разпределени в 9 017 214 броя
обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална
стойност 1 лева и емисионна стойност 2,30 лева всяка.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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