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 № 569- ИП
от 04 юни 2008 г.
В Комисията за финансов надзор (КФН) с писмо, вх. № РГ-03-06/120 от 23.05.2008 г., е
постъпила оздравителна програма от инвестиционен посредник “Бета Корп” АД, със
седалище и адрес на управление гр. София, пл. “България”, № 1 (административна сграда на
НДК), ет. 4, с искане за одобрение от КФН.
Представената оздравителна програма и приложените към нея документи отговарят на
изискванията на чл. 157, ал. 2 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на
инвестиционните посредници (Наредба № 35). В оздравителната програма са посочени две
мерки, съгласно чл. 157, ал. 2, т. 3 от Наредба № 35. Предложената в оздравителната програма
мярка – образуване на целеви фонд в размер на 150 000 лева, набиран чрез вноски на
акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции е адекватна на извършеното
нарушение и нейното изпълнение ще доведе до отстраняване на нарушението на чл. 19, ал. 3
от Наредба № 35 и привеждане на финансовото състояние на дружеството, в съответствие с
изискванията на Наредба № 35.
Предложената мярка – не попълване на целеви фонд, в случай че дружеството
реализира очаквани приходи в размер на 100 000 лева към края на месец юни 2008 г. не е
подкрепена с аргументи или документи, даващи основание категорично да се твърди, че
реализирането на очакваните приходи ще доведе до привеждане в съответствие с
изискванията на Наредба № 35.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 157, ал. 3 от Наредба № 35,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:
1. Издава одобрение на оздравителната програма на “БЕТА КОРП” АД, внесена в
КФН с писмо, вх. № РГ-03-06/120 от 23.05.2008 г. относно предложената мярка за
привеждане на финансовото състояние на дружеството в съответствие с изискванията на
закона – образуване на целеви фонд в размер на 150 000 лева, набиран чрез вноски на
акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.
2. Отхвърля оздравителната програма, по отношение на предложената мярка – не
попълване на целеви фонд, в случай че дружеството реализира очаквани приходи в
размер на 100 000 лева към края на месец юни 2008 г.
3. Одобрената оздравителна програма следва да бъде изпълнена в срок до
04.07.2008 г.
4. Задължава дружеството да внесе в КФН отчет за капиталовата адекватност и
ликвидността, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 04.07.2008 г.,
както и първични счетоводни документи, доказващи изпълнението на оздравителната
програма.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор Решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Апостолов)

