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 № 95 – ДСИЦ
от 17.02.2010 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1304/3 от 03.12.2009 г., от „Алфа Кредит” АДСИЦ,
гр. София за издаване на одобрение на промени в устава на „Алфа Кредит” АДСИЦ на
основание чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
Към заявлението като приложение е представено копие от проект на устава с отразени в
него промени, които трябва да бъдат гласувани на извънредно общо събрание на акционерите
(ИОСА) на „Алфа Кредит” АДСИЦ, насрочено за 14.01.2010 г.
След като заявлението е разгледано на заседание от Комисията за финансов надзор
(КФН), с писмо, изх. № РГ-05-1304/3 от 19.12.2009 г., КФН е уведомила „Алфа Кредит”
АДСИЦ относно констатирани непълноти и несъответствия с действащото към момента
законодателство в представения от дружеството проект за промяна на устава. Със същото
писмо е изискано дружеството да съобрази дадените от КФН бележки в съответните текстове в
проекта за промяна на устава с оглед гласуването им от ИОСА, насрочено за 14.01.2010 г.,
като след това бъдат повторно представени в КФН с оглед издаване на индивидуален
административен акт в съгласно чл. 15 от ЗДСИЦ.
С вх. № РГ-05-1304/3 от 11.02.2010 г. в КФН е внесен от Росица Лисичкова –
изпълнителен директор на „Алфа Кредит” АДСИЦ, коригиран устав на дружеството, приет от
ИОСА на дружеството на 14.01.2010 г.
Въпреки направените бележки от КФН, от представения коригиран устав на „Алфа
Кредит” АДСИЦ е видно, че в новите изменени и допълнени редакции на чл. 33 и чл. 33а от
устава има неотстранени несъответствия с разпоредбите на чл. 118, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона
за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а именно:
1. В разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от първоначално внесения проект за изменение и
допълнение на устава на „Алфа Кредит” АДСИЦ беше предвидено, че общото събрание на
дружеството може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца
притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.
С писмо, изх. № РГ-05-1304/3 от 19.12.2009 г. на заявителя беше обърнато внимание, че
предвид статута на „Алфа кредит” АДСИЦ на публично дружество, предложената редакция
следва да се съобрази с чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, предвиждащ облекчен ред за свикване на
общо събрание по искане на акционери.
На проведеното на 14.01.2010 г. ИОСА е гласувана следната редакция на чл. 33, ал. 1 от
устава:
„(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се
свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. При бездействие от страна на
Съвета на директорите, лицата по предходното изречение могат да искат от окръжния съд
свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по
определен от тях дневен ред.”
Независимо от даденото от КФН указание, така гласуваното изменение в устава отново
не съответства на приложимите към публичните дружества специални разпоредби на чл. 118
ЗППЦК. Въпреки извършената промяна в приетия текст спрямо предходно внесение в КФН
проект, в чл. 33, ал. 1 от устава е запазено изискването акционерите, които отправят искане за
свикване на общо събрание на дружеството, да са притежавали повече от 3 месеца поне 5 на
сто от капитала на дружеството, като е допълнено, че при бездействие на съвета на
директорите тези лица могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или
овластяване на техен представител да свика общо събрание. Последното също е в
противоречие със ЗППЦК, който не въвежда изискване миноритарните акционери да са
притежавали акциите повече от три месеца, за да могат да упражнят правото си да искат от

окръжния съд свикване на общо събрание, нито е необходимо да са се обърнали преди това
към съвета на директорите.
2. В разпоредбата на чл. 33а, ал. 1 от устава от първоначално внесения проект за
изменение и допълнение на устава на „Алфа Кредит” АДСИЦ беше предвидено, че акционери,
които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да
включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
С писмо, изх. № РГ-05-1304/3 от 19.12.2009 г. на заявителя е указано, че чл. 33а, ал. 1
следва да се съобрази с възможността за включване на допълнителни въпроси във вече
обявения дневен ред на ОСА при облекчени спрямо изискванията на Търговският закон (ТЗ)
условия, съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 от ЗППЦК.
На проведеното на 14.01.2010 г. ИОСА е гласувана следната редакция на чл. 33а, ал. 1
от устава:
„(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5
на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да искат
включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на
събранието.”
Независимо от даденото от КФН указание, така гласуваното изменение в устава отново
не съответства на относимите разпоредби на ЗППЦК. Въпреки направеното спрямо предходно
внесената редакция допълнение относно предлагането на решения по вече включени въпроси,
е запазено и изискването акционерите, които могат да поискат включване и на други въпроси в
дневния ред на общото събрание на „Алфа кредит” АДСИЦ, да са притежавали повече от 3
месеца поне 5 на сто от капитала на дружеството. Последното е в противоречие със ЗППЦК,
който не въвежда изискване миноритарните акционери да притежават акциите повече от 3
месеца, за да упражнят правото си 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.
Предвид гореизложеното може да се посочи, че приетите на проведеното на14.01.2010
г. извънредно общо събрание на „Алфа Кредит” АДСИЦ редакции на чл. 33 и чл. 33а от устава
противоречат на специалните разпоредби на ЗППЦК.
Като взе предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 22 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 15, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗДСИЦ,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Не одобрява представените със заявление, вх. № РГ-05-1304/3 от 03.12.2009 г. и
допълнително внесени документи с вх. № РГ-05-1304/3 от 11.02.2010 г. промени в устава
на „Алфа Кредит” АДСИЦ, гласувани на проведено на 14.01.2010 г. извънредно общо
събрание на акционерите на дружеството.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на
Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕТЪР ЧОБАНОВ

