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 № 1042 - ПД
от 07 август 2008 година
На 25.04.2008 г. с вх. № РГ-05-217/5 в Комисията за финансов надзор (КФН) е внесено
заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции на
„МАРИЦАТЕКС” АД, гр. Пловдив. Заявлението е подписано и внесено в КФН от Христо
Николов Енкин, в качеството му на прокурист на „МАРИЦАТЕКС” АД.
В хода на производството във връзка с подаденото заявление от „МАРИЦАТЕКС” АД,
са установени непълноти и несъответствие на проспекта и приложените към него документи с
действащата нормативната уредба.
След разглеждане на приложения към заявлението проспект, с писмо, изх. № РГ-05217-5 от 15.05.2008 г., от дружеството е изискано отстраняване на констатираните непълноти и
несъответствия. Предоставен е едномесечен срок, считано от получаване на писмото, за тяхното
отстраняване и за внасяне в КФН на коригиран проект на проспект.
Писмото е изпратено на дружеството на 16.05.2008 г., както по факс, така и по пощата,
като по факс е получено още в същия ден – 16.05.2008 г., а видно от върнатата в КФН обратна
разписка, по пощата е получено на 19.05.2008 г. Следва да се има предвид, че съгласно
разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) използването на
факс е допустим способ за уведомяване.
В следствие на писмо на КФН, изх. № РГ-05-217-5 от 15.05.2008 г., с вх. № РГ-05-217/6
от 17.06.2008 г., „МАРИЦАТЕКС” АД е представило в КФН коригиран проспект, както и са
приложени към него допълнително документи.
На свое заседание на 23.06.2008 г. КФН е разгледала внесените с писмо, вх. № РГ-05217/6 от 17.06.2008 г., коригиран проспект за първично публично предлагане на акции и
приложените към него документи.
С писмо, изх. № РГ-05-217-6 от 25.06.2008 г., КФН е изискала от „МАРИЦАТЕКС” АД
отстраняване на изброените в цитираното писмо непълноти, несъответствия и технически
грешки. Комисията е предоставила едномесечен срок, считано от получаване на цитираното
писмо, за отстраняването им. Писмото е изпратено, както до „МАРИЦАТЕКС” АД, гр. Пловдив,
така и копие от него е изпратено до упълномощения инвестиционен посредник „ФК Евър” АД.
След извършена справка на наличната в КФН информация е установено, че видно от върнатата
обратна разписка, писмо, изх. № РГ-05-217-6 от 25.06.2008 г., е получено, както от
„МАРИЦАТЕКС” АД, така и от упълномощения ИП „ФК Евър” АД, на 30.06.2008 г.
Следователно, едномесечният срок, в който дружеството е следвало да отстрани непълнотите и
несъответствията по представения от него проект на проспект и да го представи в КФН, е до
30.07.2008 г. включително.
Предвид фактическата обстановка, могат да бъдат направени следните констатации
и изводи:

На основание чл. 91, ал. 3, във връзка с ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, ако представените
данни и документи са непълни или нередовни, или е нужна допълнителна информация или
доказателства за верността на данните в проспекта, Комисията изпраща съобщение за
констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и
документи.
Срокът, в който адресатът трябва да представи изисканата от КФН информация, не е
нормативно определен. В чл. 92, ал. 2 ЗППЦК обаче законът поставя условие относно
минималната продължителност на срока, а именно – не по-малък от един месец. Определянето
на продължителността на срока е предоставено на преценката на КФН, която се извършва
съобразно спецификата на всеки случай (аргумент от разпоредбата на чл. 92, ал. 2 от ЗППЦК).
Поради това, на основание чл. 92, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 1 от ЗППЦК с писмо, изх.
№ РГ-05-217-6 от 25.06.2008 г., дружеството е уведомено, че в едномесечен срок от получаване
на цитираното писмо трябва да отстрани посочените в него непълноти и несъответствия по
съдържанието на проспекта.
Видно от наличната в КФН информация, писмото е получено от дружеството на
30.06.2008 г. Следователно, едномесечният срок, в който дружеството е следвало да отстрани
непълнотите и несъответствията, е изтекъл на 30.07.2008 г. В настоящия случай
„МАРИЦАТЕКС” АД не е внесло в КФН коригиран проспект в указания едномесечен срок от
получаване на писмо, изх. № РГ-05-217-6 от 25.06.2008 г. и до момента.
Предвид фактическата обстановка, могат да бъдат направени следните изводи:
В чл. 92, ал. 1 от ЗППЦК са установени материално-правните основания, въз основа на
които КФН следва да откаже потвърждаване на проспект. Заедно с тях, в ал. 2 на същата
разпоредба, е предвидена и възможността КФН да откаже потвърждаване на проспект на чисто
процесуално-правно основание, изразяващо се в непредставянето на коригиран проспект и
допълнително поисканите документи в определения от нея срок.
Наличието на този законов текст дава основание да се приеме, че определеният от
Комисията срок, който не може да бъде по-малък от един месец, е преклузивен по своята
същност. За разлика от давностния срок, който прекратява само правото на искова защита, но
субективното право продължава да си съществува, преклузивният срок прекратява самото
субективно право. Следователно, с изтичане на указания от КФН едномесечен срок и
непредставянето на коригиран проспект от дружеството в рамките на този срок, се е
преклудирало правото му за отстраняване на непълнотите и несъответствията и внасянето на
коригиран проект на проспект.
Предвид гореизложеното, е налице основанието по чл. 92, ал. 2 от ЗППЦК, при което
Комисията може да откаже издаването на потвърждение, ако заявителят не е отстранил
несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не
може да бъде по малък от един месец.
С оглед на това, че констатираните непълноти и несъответствия не са отстранени в
указания срок, е налице основанието на чл. 92, ал. 2 от ЗППЦК за издаване на отказ за
потвърждаване на внесения от дружеството проспект за първично публично предлагане на
акции.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 92, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 1 от ЗППЦК
2

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Отказва да издаде потвърждение на проспекта за първично публично предлагане на
емисия от 468 921 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и един)
лева, разпределени в 468 921 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин двадесет
и един) броя обикновени, поименни, безналични акции на ”МАРИЦАТЕКС” АД, гр.
Пловдив с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 12
(дванадесет) лева всяка, внесен в КФН със заявление, вх. № РГ-05-217/5 от 25.04.2008 г. и
коригиран с писмо, вх. № РГ-05-217/6 от 17.06.2008 г.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република
България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
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