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 № 1063 - ПД
от 27 октомври 2006 година
Подадено е заявление вх. № РГ-05-44/14 от 11.10.2006 г., и допълнително внесени
документи с писмо, вх. № РГ-05-44/14 от 16.10.2006 г., на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от “Еврохолд” АД, гр. София, което е
публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) под № РГ-05-44, и „Старком
Холдинг” АД, гр. София, с искане по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК за одобрение от Заместник –
председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на
Проект на Договор от 09.10.2006 г. за преобразуване чрез сливане на дружествата в
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Докладите на Съвета на директорите на
преобразуващите се дружества по чл. 262и от Търговския закон (ТЗ) и на проверителите по
чл. 262м от ТЗ, както и приложени към заявлението документи.
Като взех предвид, че представеното заявление и приложените към него документи
отговарят на изискванията на ЗППЦК, с оглед вземане на обосновано решение от акционерите
по предложението за преобразуване, на основание чл. 124, ал. 1, чл. 125, изр. второ, във
връзка с чл. 91 от ЗППЦК и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за комисията за финансов надзор
(ЗКФН),
Р Е Ш И Х:
Одобрявам Проекта на Договор за преобразуване чрез сливане на “Еврохолд” АД,
гр. София и „Старком Холдинг” АД, гр. София в „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, гр.
София, Докладите на Съвета на директорите на преобразуващите се дружества по чл.
262и от ТЗ, както и Доклада на проверителите „Алияна Одитинг” ООД и „Българска
Финансова Одиторска Компания” ООД – регистрирани одитори по чл. 262м от ТЗ.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН в 14 – дневен
срок от съобщаването му, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен
съд на Република България, на основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
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