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 № 903 - ПД
от 17 юли 2007 г.
Подадено е Заявление, вх. № РГ-05-1107/6 от 05.07.2007 г. и внесени допълнителни
документи, с писмо, вх. № РГ-05-1107/6 от 09.07.2007 г., за отписване на „София Еърпорт
Център” АД, гр. София от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни
книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).
Видно от представените в КФН, Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,
документи и информация относно „София Еърпорт Център” АД, гр. София са спазени
изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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), с оглед на което,
На основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията финансов надзор, във
връзка с чл. 119, ал. 1, т. 3, б. “а” от ЗППЦК, чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1 и 3 и чл.
18, т. 2, б. „а” от Наредба № 22
Р Е Ш И Х:
Отписвам “София Еърпорт Център” АД, гр. София от регистъра по чл. 30, ал.
1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов
надзор.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по
административен ред, по реда на Административнопроцесуалния 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, което не спира изпълнението.
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