РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1023 - Е
oт 17 октомври 2006 г.
Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1122/20 от 03.10.2006 г., от “ПРАЙМ
ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, гр. София с приложени към него документи, за вписване на
последваща емисия ценни книжа, издадена от дружеството, в регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН). С писма, вх. № РГ-05-1122/18 от 17.08.2006 г, вх. № РГ-05-1122/18 от
19.09.2006 г. в КФН са представени допълнително документи, във връзка с
образуваното производство.
Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него
документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) и на 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 КФН (Наредба № 22), на основание чл. 13, ал. 1, т. 8, предл. второ
от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 101, ал. 2 от
ЗППЦК и чл. 13, ал. 3 от Наредба № 22,
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
Вписва последваща емисия ценни книжа, издадена от “ПРАЙМ
ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството
от 15 225 383 (петнадесет милиона двеста двадесет и пет хиляди триста осемдесет
и три) лева на 35 706 593 (тридесет и пет милиона седемстотин и шест хиляди
петстотин деветдесет и три) лева, чрез издаване на нови 20 481 210 (двадесет
милиона четиристотин осемдесет и една хиляди двеста и десет) броя обикновени,
поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и
емисионна стойност 1 лева всяка една, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН,
воден от Комисията, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от
съобщаването му.
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