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 № 1127 - Е
от 28 август 2008 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-62/115 от 23.07.2008 г., и допълнително внесен с
писмо, вх. № РГ-05-62/115 от 19.08.2008 г., коригиран проспект за потвърждаване на проспект
за първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми,
свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален Холдинг
България” АД, гр. София с приложени към него документи.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи
отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
Регламент ЕО № 809/2004, Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично
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) и
Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични
дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за
финансов надзор (Наредба № 22), на основание чл. 13, ал. 1, т. 8, предл. първо от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 от ЗППЦК, чл. 15 от Наредба № 2 и чл. 12, ал. 4,
във връзка с ал. 2 от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия
конвертируеми облигации, в размер до 21 878 000 (двадесет и един милиона осемстотин
седемдесет и осем хиляди) лева, разпределени в 218 780 (двеста и осемнадесет хиляди
седемстотин и осемдесет) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно
прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една
облигация 100 (сто) лева, с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, с 6-месечен
период на лихвено плащане и матуритет 3 години, които ще бъдат емитирани от
„Индустриален Холдинг България” АД, гр. София, въз основа на взето решение от
Общото събрание на акционерите от 30.06.2008 г.
Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, предмет на първично
публично предлагане, в процес на емитиране във водения от Комисията за финансов
надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република
България в 14 - дневен срок от съобщаването му.
Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Апостолов)

