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 № 82 – РО
от 10 февруари 2010 г.
Подадено е заявление, вх. № 92-00-5 от 12.01.2010 г., от Мариана Михайлова,
дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 0203, издадена от Института на дипломираните
експерт-счетоводители, за включване в списъка на независимите проверители по чл. 123, ал. 3
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и допълнително са представени
документи към заявление, вх. № РГ-05-1410/1 от 22.01.2010 г., от “Софарма Трейдинг” АД и
„Софарма Логистика” АД, относно вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг”
АД и писмо, вх. № 92-00-5 от 03.02.2010 г.
Към заявление, вх. № РГ-05-1410/1 от 22.01.2010 г., от “Софарма Трейдинг” АД и
„Софарма Логистика” АД, е приложено копие на протокол от заседание на съвета на
директорите на „Софарма Трейдинг” АД, гр. София, проведено на от 18.01.2010 г., на което
Мариана Михайлова е избрана за проверител на договора за преобразуване на „Софарма
Трейдинг” АД чрез вливането в него на „Софарма Логистика” АД. В КФН е
представено и удостоверение от ИДЕС с дата 07.01.2010 г., доказващо, че лицето е вписано в
регистъра на регистрираните одитори за 2009 г. (ДЕС № 0347). Представени са декларации от
Мариана Михайлова, видно от които лицето не е било одитор и не е изготвяло оценка на
непарична вноска на никое от участващите в преобразуването дружества през последните две
години, както и не е свързано лице с участващите в преобразуването дружества и няма други
отношения с тях, пораждащи съмнения за безпристрастността му.
Като взех предвид, че представеното заявление и приложените документи отговарят на
изискванията на ЗППЦК и Търговския закон (ТЗ), на основание чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 15,
ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор,
Р Е Ш И Х:
Включвам Мариана Михайлова, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома
№ 0203, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като
независим проверител по чл. 262л от ТЗ в списъка по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов
надзор в 14 – дневен срок, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд
на Република България по реда на Закона за административното производство, на основание чл.
15, ал. 4 от ЗКФН.
ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:
НЕДИМ ГЕНДЖЕВ

