РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 705– ДФ
от
12.11.2010 г.
С писмо, вх. № РГ-08-14/14/03.11.2010 г., управляващо дружество (УД)
„ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД уведомява Комисията за финансов надзор
(КФН) за установено нарушение на инвестиционно ограничение по чл. 196, ал. 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от страна на управлявания от
УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД договорен фонд (ДФ) „ЮГ МАРКЕТ
ОПТИМУМ”, и представя програма с мерки за привеждане на активите на ДФ в
съответствие с изискванията на закона до 6 месеца от извършване на нарушението, съгласно
чл. 196, ал. 14 от ЗППЦК, както и документи.
Като взех предвид, че съдържащите се мерки за привеждане на активите на договорен
фонд „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ” са в съответствие с изискванията на закона и
представените програма и документи отговарят на нормативните изисквания, на основание
чл. 196, ал. 15 от ЗППЦК и чл. 197а, във връзка с чл. 177, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 2
от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс,
Р Е Ш И Х:
ОДОБРЯВАМ
програма с мерки за привеждане на активите на договорен фонд „ЮГ МАРКЕТ
ОПТИМУМ” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на
директорите на УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД по Протокол
от 29.10.2010 г.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по
административен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред КФН в 14дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението може да се обжалва 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.
На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
По производството не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
(Д. Ранкова)

