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 № 54 - ПД
03.02.2010 г.

МДКЦ „Биочек” АД, гр. София е публично дружество, вписано под № РГ-05-1299
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на разпоредбите на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по
прилагането му.
Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, управителният орган на
публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с
инвеститорите.
По силата на закона, на директор за връзки с инвеститорите са вменени редица
съществени задължения. Нормата на чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, изрично предвижда
именно той да осъществява ефективната връзка между управителния орган на
дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни
книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и
икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те
имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Изрично е
предвидено, че директор за връзки с инвеститорите е лицето, отговорно за изпращане в
законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери,
поискали да се запознаят с тях, както и за навременното изпращане на всички
необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на
който се търгуват ценните книжа на дружеството и „Централния депозитар” АД.
Вменени са му и задължения да води и съхранява протоколите от заседанията на
управителния и надзорния орган на дружеството, които следва да бъдат верни и пълни.
И не на последно място - да води регистър за изпратените материали и документи, както
и за постъпилите искания и предоставената информация, като описва и причините в
случай на непредоставяне на поискана информация.
Обсъжданата норма безусловно задължава управителния орган на публичното
дружество да назначи лице на посочената по-горе длъжност.
Видно от наличната в КФН информация, към настоящия момент публичното
дружество МДКЦ „Биочек” АД няма назначен по трудов договор директор за връзки с
инвеститорите, което е в противоречие с императивната разпоредба на чл. 116г, ал. 1 от
ЗППЦК. В доклада за дейността на „МДКЦ Биочек” АД който е част от представения
междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г. е посочено, че за директора за
връзки с инвеститорите „е назначена Мария Тенева”. Информацията за назначен
директор за връзки с инвеститорите не е представена на КФН по друг начин, а
единствено в този отчет, който обаче е подписан единствено от главния счетоводител.
Представянето на документи, на които е придадена форма на финансови отчети, но без
тези документи да са подписани от управляващия и представляващия търговското
дружество, се равнява на непредставяне на финансови отчети. Предвид последното,
изнесената по подобен начин информация за назначаване на директор за връзки с
инвеститорите не може да бъде възприета като представена по надлежен ред и съответно
достоверна.
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Съгласно чл. 43 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публичното
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа (Наредба № 2) във връзка с чл. 100щ, ал. 1 и чл. 100ш във връзка с чл. 120 от
ЗППЦК, представянето на информация по чл. 27 от Наредба № 2 на комисията се
изпълнява посредством единната система за предоставяне на информация по електронен
път e-Register, изградена и поддържана от КФН, респективно по предвидения като
изключение в ал. 4 на чл. 43 от Наредба № 2 начин. Част от тази информация е
настъпването на обстоятелства (и промените в тях), подлежащи на вписване във водения
от комисията регистър, сред които съгласно чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15 попадат
и данните за името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с
инвеститорите, както и телефоните и адресите за кореспонденция.
Предвид изложената по-горе, с писмо изх. № РГ-05-1299-2/21.01.2010 г. по описа
на КФН, изпратено по факс на същата дата, публичното дружество е уведомено за
открито административно производство по прилагане на принудителна административна
мярка със следния диспозитив:
„Задължавам лицето, управляващо и представляващо публичното
дружество „МДКЦ Биочек” АД, гр. София следното:
1. в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на
принудителната административна мярка да насрочи заседание на управителния
орган на публичното дружество, на което да бъде взето решение за назначаване по
трудов договор на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” на лице,
отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК;
2. в 3-дневен срок от взимане на решението на управителния орган на
публичното дружество „МДКЦ Биочек” АД за назначаване на лице на длъжност
„директор за връзки с инвеститорите” да сключи трудов договор от името на
публичното дружество със съответното лице за назначаването му на длъжност
„директор за връзки с инвеститорите ” на „МДКЦ Биочек” АД, гр. София;
3. в 1-дневен срок от взимане на решението на управителния орган на
публичното дружество „МДКЦ Биочек” АД да представи в КФН протокола от
заседанието на управителния орган, обективиращ взетото решение за назначаване
по трудов договор на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” на лице,
отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК;
4. в 1-дневен срок от подписване (сключване) на трудовия договор по т. 2 за
назначаване на лице на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” да
представи в КФН по реда на Глава осма от Наредба № 2/17.09.2003 г. за
проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) доказателства за
назначаването на директор за връзки с инвеститорите и изискуемата съгласно чл.
17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15/05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства (Наредба № 15) информация”.
На публичното дружеството е даден 3-дневен срок за представяне в КФН на
възражения и обяснения по откритото производство. В тази връзка с писмо вх. № РГ-051299-2/28.01.2009 г. в КФН е получено уведомление, в което се посочва, че по
инициатива на председателя на съвета на директорите на МДКЦ „Биочек” АД за
29.01.2010 г. е свикано заседание на съвета. Посочва се, че в дневния ред на заседанието
е включена точка „Приемане на решение за назначаване по трудов договор на длъжност
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„Директор за връзки с инвеститорите” по чл. 116г от ЗППЦК”. Поет е ангажимент за
уведомяване на КФН за приетите от съвета на директорите решения, чрез представяне на
протокола от проведеното заседание.
Изложеното в обясненията на публичното дружество не може да бъде прието като
основание за неприключване на откритото административно производство по прилагане
на принудителна административна мярка с издаване на мотивирано решение. Това е
така, тъй като включването на посочената по-горе точка в дневния ред на заседание на
съвета на директорите в никакъв случай не означава, че ще бъде взето решение за
назначаване на директор за връзки с инвеститорите. Съществува възможност членовете
на управителния орган на МДКЦ „Биочек” АД да не се съгласят с подобно решение,
поради което обсъждането на този въпрос не представлява основание за прекратяване на
образуваното административно производство. Към настоящия момент КФН не е
информирана за взетите решения на проведеното на 29.01.2010 г. заседание на съвета на
директорите на МДКЦ „Биочек” АД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал.
4 във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 215 от
ЗППЦК във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

Р Е Ш И Х:
Задължавам лицето, управляващо и представляващо публичното дружество
„МДКЦ Биочек” АД, гр. София следното:
1. в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на
принудителната административна мярка да насрочи заседание на управителния
орган на публичното дружество, на което да бъде взето решение за назначаване по
трудов договор на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” на лице,
отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК;
2. в 3-дневен срок от взимане на решението на управителния орган на
публичното дружество „МДКЦ Биочек” АД за назначаване на лице на длъжност
„директор за връзки с инвеститорите” да сключи трудов договор от името на
публичното дружество със съответното лице за назначаването му на длъжност
„директор за връзки с инвеститорите ” на „МДКЦ Биочек” АД, гр. София;
3. в 1-дневен срок от взимане на решението на управителния орган на
публичното дружество „МДКЦ Биочек” АД да представи в КФН протокола от
заседанието на управителния орган, обективиращ взетото решение за назначаване
по трудов договор на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” на лице,
отговарящо на изискванията на чл. 116г, ал. 2 от ЗППЦК;
4. в 1-дневен срок от подписване (сключване) на трудовия договор по т. 2 за
назначаване на лице на длъжност „директор за връзки с инвеститорите” да
представи в КФН по реда на Глава осма от Наредба № 2/17.09.2003 г. за
проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) доказателства за
назначаването на директор за връзки с инвеститорите и изискуемата съгласно чл.
17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15/05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства (Наредба № 15) информация.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно
3
София - 1303, ул. „Шар планина” № 33, т. центр. 94 04-999, факс: 829 43 24, е-mail: bg_fsc@fsc.bg, www.fsc.bg

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.
По производството не са правени разноски.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
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