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 № 1038 – ДФ
от 7 август 2008 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-08-21-338 от 25.07.2008 г., от управляващо
дружество (УД) „Сомони Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев” № 2 с искане за издаване на одобрение
на промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на
активите на управлявания от него Договорен фонд “Сомони Прогрес” и допълнително
внесени документи, с писмо, вх. № РГ-08-21/338 от 31.07.2008 г.
Като взех предвид, че при съдържащите се данни в постъпилото заявление и
представените документи по чл. 37б, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване
на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия,
за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество,
управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел са спазени
нормативните изисквания при издаване на исканото одобрение,
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) и чл. 192, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа,
Р Е Ш И Х:
ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА
УД „Сомони Асет Мениджмънт” АД
със седалище: гр. София
адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев” № 2
за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната
стойност на активите на Договорен фонд “Сомони Прогрес”,
приети с решение на Съвета на директорите на
УД „Сомони Асет Мениджмънт” АД по Протокол от 22.07.2008 г.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението подлежи на обжалване по
административен ред, по реда на Административнопроцесионалния кодекс пред
Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НАИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
(проф. М. Стоименов)

