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Предложение

Приема /
не приема
предложението

С настоящия ЗИД се цели
Не се приема.
въвеждане в законодателството на
изискванията на Директива (ЕС)
2017/828
на
Европейския
парламент и на Съвета, но тъй като
се
предлагат
изменения
и
допълнения към ЗППЦК,бих искал
да ви обърна внимание и на
разпоредбите на чл. 149 от ЗППЦК.
Чл.
149
най-общо
казано
задължава: (ал.1) - лице, което
придобие пряко или чрез свързани
лица повече от една трета от
гласовете в общото събрание на
публично дружество, в което няма
лице или лица, притежаващи пряко
или чрез свързани лица над 50 на
сто от гласовете в общото събрание
или (ал. 6)-лице, което придобие
пряко, чрез свързани лица или
непряко по ал. 2 повече от 50 на сто

Мотиви

Както правилно е отбелязано с настоящия ЗИД се цели
въвеждане в законодателството на изискванията на
Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на
Съвета, за което сроковете за транспониране са изтекли.
Посочените бележки биха могли да бъдат предмет на
разглеждане при последващи промени в Закона за
публичното предлагане на ценни книжа в съответната му
част.

от гласовете в общото събрание на
публично дружество, както и лице,
което придобие пряко, чрез
свързани лица или непряко по ал. 2
повече от две трети от гласовете в
общото събрание на публично
дружество, да:
1.регистрира в комисията съгласно
чл. 151 търгово предложение към
останалите акционери с право на
глас за закупуване на техните
акции и/или за замяната им с
акции, които ще бъдат издадени от
предложителя за тази цел, или
2.прехвърли необходимия брой
акции, така че да притежава пряко
или чрез свързани лица по-малко
от една трета от гласовете в общото
събрание на дружеството.
Според решение № 2444 от
09.03.2015Г. на Петчленен състав
на ВАС II колегия по адм. дело №
681/2015 г. според сегашния текст
не възниква задължение по чл.149
за лице, което придобие контрол
върху лица или лице притежаващи
дялове в публично дружество,
преминаващи праговете посочени
в ал. 1 и ал. 6 на чл. 149.
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Според
цитираното
решение
„субекти
на
задължението
посочено в чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК
са единствено лицата придобили
пряко, чрез свързани лица или
непряко повече от 50 на сто или
повече от 2/3 от гласовете в общото
събрание на публично дружество,
но не и свързаните с тях лица”
Същото може да се отнесе и спрямо
ал. 1 на чл. 149.Също така според
цитираното
решение
„Оплакванията, че не само
промяната
на
акционерната
структура
на
публичното
дружество, но и промяната в
контрола на акционер следва да
бъде предмет на разпоредбите на
чл.149 от ЗППЦК, не може да бъде
споделена”. Така на практика
всеки, който придобие дял в
дружество контролиращо друго
публично дружество и на практика
стане негов мажоритар, може да си
спести разходите по отправяне на
търгово предложение към малките
акционери. Какъвто е и конкретния
случай по горе - цитираното
административно дело.
Промените
в
чл.
149
с
допълнението в ДВ, бр. 62 от 2017
г. не премахнаха възможността за
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порочната практика при смяна на
контрола върху собственици на
мажоритарен дял в публично
дружество (което на практика е
смяна на собствеността) да не се
отправя търгово предложение към
останалите акционери и по този
начин да не се дава възможност
същите да излязат от инвестицията
на справедлива цена. Пример за
това е смяната на собствеността на
"Баранко" ООД на 24.11.2017 г.,
отразена в ТР на 29.01.2018 г. По
това време "Баранко" ООД
притежаваше 49% от капитала на
публичното дружество "Юрий
Гагарин" АД и според духа на
ЗППЦК би следвало да отправи
търгово
предложение
към
останалите акционери. Такова
обаче не беше отправено на
основание
горепосоченото
решение на Петчленния състав на
ВАС II колегия.
Тази вече трайно установена
практика
противоречи
на
резултатите, указани от Директива
2004/25/ЕО относно търговите
предлагания (чл. 5 §1 от нея), които
трябва да бъдат постигнати в
българското законодателство чрез
транспонирането ѝ. Директивата
въвежда изключително важния
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принцип, формулиран в чл. 3, §1, б.
„а“, предл. 2, който гласи, че „в
случай, че едно лице придобие
контрол
върху
дружество,
останалите притежатели на ценни
книжа трябва да бъдат защитени.“
Основната
разпоредба
от
Директивата, релевантна по този
въпрос е тази на чл. 5 §1, чийто
текст гласи следното: „Когато
дадено физическо или юридическо
лице, което в резултат на
придобиване лично или чрез лица,
които действат съгласувано с него,
притежава ценни книжа на
дружество, както е посочено в член
1, параграф 1, които добавени към
всички негови съществуващи
дялове от тези ценни книжа и
дяловете от тези книжа на лицата,
които действат съгласувано с него,
пряко или непряко му дават
определен процент от правото на
глас в това дружество, което му
осигурява контрола върху това
дружество,
държавите-членки
гарантират, че от това лице се
изисква да направи предложение с
цел да се защитят миноритарните
акционери в дружеството. Това
предложение се отправя, при първа
възможност,
към
всички
притежатели на тези ценни книжа
за всички техни дялове по
справедливата цена, както е
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определено в параграф 4.“
Изводът от гореизложеното е, че
Директива
2004/25/ЕО
за
търговите
предложения
е
неправилно
транспонирана
в
разпоредбите на ЗППЦК. Не е
изрично уредена хипотезата на
косвено
придобиване
(т.нар.
“indirect acquisition”), при която
съществува опасност от увреждане
на интересите на миноритарните
акционери. При това положение,
българският
законодател
се
проваля в стремежа си да постигне
основните цели, залегнали в
посочената директива, а именно да
защити
интересите
на
миноритарните акционери, като
изрично посочи (по подобие на
немския законодател) всички
случаи, при които възниква
задължение за отправяне на
търгово предложение.
Въз основа на гореизложеното
считам, че в сегашния си вид
чл.149 от ЗППЦК не може да
изпълни функциите си за защита на
малките акционери в публичните
дружества при индиректна смяна
на собствеността. Това би могло да
се поправи, като към групата на
задължените лица по ал.1 и ал. 6
изрично се добавят и лицата
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придобили
контрол
над
последните (лицата по ал.1 и ал. 6).

Man40

неясен текст

Не се приема.

В § 7. текста е малко неясен:
§ 7. В чл. 114а се правят следните
изменения и допълнения......3.
Създава се нова ал. 8:
„(8)
Заинтересованите по отношение на
публичното дружество лица по чл.
114, ал. 7 уведомяват публичното
дружество за сделки, сключени с
дъщерно дружество на публичното
дружество, в които сделки тези
лица участват включително за
срок, страни, предмет и стойност,
както и в чия полза се извършват
сделките, преди сключването им.“
не е много ясно за кои сделки се
отнася израза "преди сключването"

Предложението е несъществено. Стилистичната редакция на
текста и промяната в словореда не оказват влияние върху
коректността и яснотата на съдържанието на текста,
предложен в § 7 на проекта на закон за изменение и
допълнение на закона за публичното предлагане на ценни
книжа.

За по-голяма яснота би следвало да
е така:
„(8)

Заинтересованите

по
7

отношение
на
публичното
дружество лица по чл. 114, ал. 7
уведомяват публичното дружество
преди сключването на сделки с
дъщерно дружество на публичното
дружество, в които сделки тези
лица участват, включително и за
срок, страни, предмет и стойност,
както и в чия полза се извършват
сделките.“
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