КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”

РЕШЕНИЕ
№ 15 - ПОД /14.01.2010 г.

Подадено е заявление с приложени към него документи вх. № РГ-12-05-36 от
13.10.2009 г. от Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена, Австрия (Allianz Holding Eins GmbH) с
искане за получаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) за косвено придобиване на акционерно участие в ПОД „Алианц България” АД,
надхвърлящо 10 на сто. Заявлението е подадено от надлежно упълномощено лице - Димитър
Желев, изпълнителен директор на „Алианц България Холдинг” АД.
В заявлението се посочва, че Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена възнамерява да
придобие косвено чрез Алианц Ню Юръп Холдинг ГмбХ (Allianz New Europe Holding
GmbH) и „Алианц България Холдинг” АД (и свързаните с него лица ЗАД „Енергия” и
„България Нет” АД) 3 295 070 броя акции или 66 на сто от акциите с право на глас от
капитала на ПОД „Алианц България” АД. Заявява се, че придобиването ще се извърши като
Allianz SE, Германия апортира изцяло дяловете си от капитала на Алианц Ню Юръп
Холдинг ГмбХ в Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена, като Allianz SE, Германия притежава
100 на сто от капитала и на двете дружества.
При извършената проверка на подаденото заявление и приложените към него
документи е констатирана необходимост от коригиране на някои документи и допълнително
представяне на други. На основание чл. 121ж, ал. 4 от КСО до пълномощника на заявителя е
изпратено писмо с подробно описание на установените несъответствия и документите, които
следва да бъдат представени повторно или допълнително. С писмо вх. № РГ-12-05-36 от
15.12.2009 г. заявителят представя чрез упълномощеното лице допълнителните и коригирани
документи.
В резултат от формалната проверка на документите може да се заключи, че с двете
писма вх.№ РГ-12-05-36 от 13.10.2009 г. и от 15.12.2009 г., внесени в КФН от името на
Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена са представени всички нормативно изискуеми
документи, информация и декларации и те отговарят на законовите изисквания за форма и
език. Констатираните недостатъци в първоначално представените документи са отстранени
при повторното им внасяне.
В хода на образуваното производство в КФН е изискано от „Централен депозитар”
АД извлечение за актуално акционерно състояние на ПОД „Алианц България” АД към
датата на подаване на заявлението, което потвърждава, че „Алианц България Холдинг” АД и
свързаните с него лица притежават посочения брой акции от капитала на
пенсионноосигурителното дружество.
Представените счетоводни отчети и документи на заявителя не съдържат данни и
информация, въз основа на които може да бъде направено предположение, че съществува
опасност заявителят Алианц Холдинг Айнс, Виена да застраши финансовата стабилност на
ПОД „Алианц България” АД. Съгласно Удостоверение за липса на неизплатени публични

задължения, издадено от Данъчна администрация Австрия, Данъчна служба Виена и данните
за данъчната сметка на дружеството може да се направи извод, че то надлежно изпълнява
задълженията си на данъкоплатец.
С представените декларации са удостоверени изискуемите от закона обстоятелства
относно дружеството-заявител. В декларацията по чл.122а, ал.3, т.1 от КСО за произхода на
средствата, от които ще бъдат направени вноски срещу записаните акции, се посочва че
капиталът на Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена ще бъде увеличен чрез апортна вноска на
всички дялове от капитала на Алианц Ню Юръп Холдинг ГмбХ, т.е. дружеството-заявител
няма да извършва плащане на парични средства към Allianz SE.
Осъществяването на сделката, която ще доведе до придобиване на косвено
акционерно участие на заявителя в капитала на ПОД „Алианц България” АД, по съществото
си не води до промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество по смисъла на
§1, ал. 2, т. 4, б. „а” от Допълнителната разпоредба на КСО, осъществяван понастоящем от
Allianz SE, доколкото и сега чрез дъщерното си дружество Алианц Ню Юръп Холдинг ГмбХ
и Алианц България Холдинг осъществява непряк контрол върху ПОД „Алианц България”
АД.
От материалната проверка на представените документи е видно, че Алианц Холдинг
Айнс ГмбХ, Виена отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване, поради
което на дружеството следва да бъде издадено исканото разрешение.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл.121ж, ал.2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИХ:
ДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ на Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена за придобиване
чрез свързани лица на заявеното акционерно участие в капитала на ПОД „Алианц България”
АД, надхвърлящо 10 на сто.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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