РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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“Българска захар” АД, гр. Долна Митрополия притежава статут на публично
дружество, вписано под № РГ-05-1049 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
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изречение второ от ЗППЦК, редовното общо
събрание на публичното дружество се провежда до края на първото полугодие, след
приключване на отчетната година. В тази връзка, управляващите на публичното дружество
следва да предприемат всички необходими мерки за свикването на това събрание в
посочения в специалния закон срок.
След извършена проверка на наличната в КФН информация (вкл. и тази представена
чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път е-Register) се
установи, че “Българска захар” АД не е предприело необходимите действия за свикване на
редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) до края на първото полугодие
след приключване на отчетната 2007 година.
С писмо, изх. № РГ-05-1049/2 от 08.08.2008 г., изпълнителният директор на “Българска
захар” АД е уведомен за открито, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 1, изр. 2 от
ЗППЦК, чл. 22, предложение 1 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.
24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от Заместник-председателя на
КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, производство по
издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:
„Задължавам изпълнителния директор на „Българска захар” АД, гр. Долна
Митрополия да предприеме всички необходими действия, в резултат на които да бъде
проведено не по-късно от шестдесет дни от получаване на решението РГОСА на
дружеството за отчетната 2007 г.”
Цитираното по-горе писмо е получено на адреса на управление на дружеството на
14.08.2008 г., като с него е предоставен 3 - дневен срок за представяне в КФН на възражения
и обяснения.
С писмо до КФН, вх. № РГ-05-1049/2 от 21.08.2008 г., и в предоставения от
Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната
дейност” срок, изпълнителният директор на „Българска захар” АД – Христо Димитров
представя обяснения във връзка с откритото производство по издаване на индивидуален
административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.
В обясненията е посочено, че управителният съвет (УС) на публичното дружество се
състои освен от изпълнителния директор и от две юридически лица, като на официалните
адреси на тези членове на органа г-н Димитров не е успял да намери техни представители.
Поради тази причина изпълнителният директор не е във възможност да свика заседание на
УС, на което да бъде взето правно валидно решение за свикване на РГОСА на „Българска
захар” АД за 2007 г. На последно място изпълнителният директор уведомява КФН, че с
определение № 154 от 17.07.2008 г. съдът на основание чл. 223, ал. 2 от Търговския закон
(ТЗ) е овластил акционера „Литекс” АД да свика общо събрание, на което да се разгледа и
финансовия отчет на „Българска захар” АД.
Във връзка с така представените обяснения е необходимо да се отбележи, че
същността на административната мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК е насочена към

предприемането на всички необходими действия от страна на изпълнителния директор на
„Българска захар” АД, в резултат на които да бъде проведено РГОСА на дружеството в срок
до шестдесет дни от получаване на решението. Следва да се отчете, че тези действия на
изпълнителния директор не се ограничават единствено с възможността за свикване на
заседание на УС, на което да бъде взето решение в тази насока. Съгласно разпоредбата на чл.
223, ал. 1, изр. второ от ТЗ, общо събрание може да се свика и от надзорния съвет (НС), както
и от акционери, притежаващи 5 на сто от капитала, като в чл. 242, ал. 5, предл. последно от
ТЗ е посочено, че председателят на контролния орган на дружеството свиква заседанията на
НС и по искане на членове на УС.
Що се касае до уведомлението на изпълнителния директор на „Българска захар” АД
относно определение № 154 от 17.07.2008 г., с което е овластен акционерът „Литекс” АД да
свика общо събрание на публичното дружество, е необходимо да се посочи, че
производството по чл. 223, ал. 1, предл. последно, във връзка с чл. 223, ал. 2 от ТЗ се
инициира от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала.
На последно място следва да се отбележи, че наличието на определение № 154 от
17.07.2008 г. на съда е неотносимо към административното производство по издаване на
индивидуален административен акт по прилагане на принудителната административна
мярка. Определението на съда не е обявено по партидата на „Българска захар” АД в
Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията, като то е част от изискуемите
документи за свикване на общо събрание от страна на акционер на публичното дружество.
Въз основа на това определение акционерът придобива право да свика събрание, но неговото
наличие не променя факта, че това право е потестативно по своя характер.
Предвид гореизложеното Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление
„Надзор на инвестиционната дейност” намира, че представените от изпълнителния директор
на „Българска захар” АД обяснения и залегналите в тях твърдения са неоснователни и
неотносими към издаването на индивидуалния административен акт по прилагане на
принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК.
Видно от справка в интернет страницата на ТР, по партидата на “Българска захар” АД
няма обявена покана за свикване на РГОСА на дружеството за 2007 г.
С оглед на това и с цел предотвратяване на опасността за интересите на
инвеститорите, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1, чл.
213, ал. 4 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 115,
ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор
на инвестиционната дейност”,
РЕШИ:
„Задължавам изпълнителния директор на “Българска захар” АД да предприеме
всички необходими действия, в резултат на които да бъде проведено не по-късно от
шестдесет дни от получаване на решението РГОСА на дружеството за отчетната 2007
г.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно 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.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от
ЗКФН не спира изпълнението му.
По производството не са правени разноски.
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