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„Стоманени тръби” АД, гр. София е публично дружество, вписано в регистъра
на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за
финансов надзор (КФН), под № РГ – 05 – 301 и като такова е адресат на разпоредбите
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
С писмо, вх. № РГ-05-301/11 от 15.12.2006 г., изпълнителният директор на
дружеството - Йордан Иванов, представя в КФН покана, ведно с писмени материали
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството за отчетните 2004 г. и 2005 г. на 31.01.2007 г., съответно на 15.02.2007 г.–
при условията на чл. 227 от Търговския закон (ТЗ), при съблюдаване на императивните
изисквания на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.
Извършената в КФН проверка по документи на така представената покана по чл.
223, ал. 4 от ТЗ, установи, че същата е обнародвана в Държавен вестник, бр.
99/08.12.2006 г., и е публикувана в бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа, бр.
244 – 1/15.12.2006 г., в съответствие изискването на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.
Видно от съдържанието на дневния ред на предстоящото редовно годишно общо
събрание на акционерите на „Стоманени тръби” АД, гр. София, съветът на директорите
на дружеството е включил като точка 10 следното предложение, придружени с проекто
- решение:
„10. Приемане на решения по чл. 236, ал. 2, т. 3 ТЗ във връзка с чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение - ОС приема решенията.”
След анализ на документите е констатирано, че поканата за свикване на
редовното годишно общо събрание е подадена в КФН в законоустановения от ЗППЦК
срок от най-малко 45 дни преди провеждане на събранието. Извършената проверка на
представените с поканата писмени материали установи, че първоначално писмени
материали са представени единствено по точките от дневния ред, свързани с промяната
в наименованието на дружеството и приемането на нов устав на същото (т. 6 и т. 8),
като е направено конкретно предложение за новото наименование на дружеството и
към поканата за свикване на общото събрание е приложен проект на новия устав на
дружеството. Впоследствие с писмо, вх. № РГ-05-301/11 от 04.01.2007 г., в КФН са
представени и заверените от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2004 и
2005 г., придружени от одиторски доклади за 2004 и 2005 г.
Предложението по точка 10 от дневния ред на предстоящото събрание е
свързано с приемане на решение от страна на акционерите на публичното дружество
във връзка със сделки, попадащи в приложното поле на чл. 236, ал. 2, т. 2 от ТЗ и
съответно 114 от ЗППЦК.
Нормата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК е императивна и изисква при включена
точка от дневния ред, предвиждаща вземане на решение по реда на чл. 114 от ЗППЦК,
управителният орган на дружеството да представи пред акционерите мотивиран доклад
за условията и целесъобразността на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, чието съдържание
следва да съответства на разпоредбата на чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при
публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Чл. 114а, ал. 1, изр. 2 от
ЗППЦК посочва, че така изготвеният мотивиран доклад е част от писмените материали
по смисъла на чл. 224 от ТЗ.
Към писмените материали по дневния ред на предстоящото общо събрание не е
представен мотивиран доклад по чл. 114а от ЗППЦК.
Гореизложеното и наличието на риск за интересите на инвеститорите, са
обусловили необходимостта от откриване на производство по издаване на

индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна
мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
Предвид това, с писмо, изх. № РГ-05-301/1 от 09.01.2007 г., управителният орган
на публичното дружество е уведомен за откриването на административното
производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на
принудителна административна мярка спрямо него.
Видно от наличната в КФН информация, същото писмо е получено от
дружеството на 11.01.2007 г.
В дадения с писмото срок от 7 дни, а и до настоящия момент, в КФН не са
постъпили обяснения и/ или възражения по така инициираното административно
производство.
Предвид горното и факта, че към настоящия момент опасността за интересите на
инвеститорите не е преодоляна, е налице основание за вземане на решение за издаване
на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна
мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.
След като разгледа така установените и изложени по-горе факти и обстоятелства
самостоятелно и в тяхната съвкупност и ги намери за недостатъчни да обосноват
прекратяване на образуваното административно производство по издаване на
индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна
мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от
ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с
чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и
наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност”,
РЕШИ:
„Задължавам Съвета на директорите на публичното дружество „Стоманени
тръби” АД, гр. София да предложи на редовното годишно общо събрание на
акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.01.2007 г., съответно на
15.02.2007 г. – при условията на чл. 227 от ТЗ да не подлага на гласуване точка 4
от дневния ред със следното съдържание:
„4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да се обжалва пред КФН
при съответно прилагане на АПК.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението подлежи на обжалване по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България.
По административното производство не са правени разноски.
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
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