РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

Р Е Ш Е Н И Е № 44 - ПД
29.01.2010 г.
„Енергони” АД, гр. София е вписано в регистъра на публичните дружества и
другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН), с Решение на Комисията за финансов надзор (КФН) № 424 –
ПД от 11.05.2009 г.
С писмо на КФН - изх. № РГ-05-1490-8 от 18.01.2010 г. „Енергони” АД е
уведомено за откриване на административно производство за издаване на индивидуален
административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212,
ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), със следния
диспозитив:
„Задължавам приемащото дружество „Енергони” АД, в 10-дневен срок от
вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията на неговото
преобразуване чрез вливане на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, да
изготви и представи в КФН следната информация:
1. Встъпителен баланс, отразяващ извършеното приемане на активите и
пасивите на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, изготвен към датата на
вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията на преобразуването,
както и пояснителни приложения към него, представляващи обобщение на
значителните счетоводни политики и други пояснителни сведения;
2. Подробен и обоснован бизнесплан на дружеството с описание на
производствените мощности, инсталирането им и въвеждането в експлоатация,
включващ и очакваните бъдещи икономически ползи, произтичащи от въвеждането и
използването на нематериалния актив патент за изобретение № 64239 „Метод за
изграждане на вятърна електроцентрала”, степента на сигурност на приходите от
използването на този актив и преценката на ръководството относно икономическите
условия, които ще съществуват по време на полезния живот на актива. Същият да
посочва какви са източниците за набавяне на достатъчно ресурси, позволяващи на
предприятието да получи очакваните икономически изгоди, както и възможността
ефективно да изпълнява функционалната си роля в съответствие с намерението на
предприятието относно употребата му и ясно да дефинира конкретна техническа
осъществимост.”
Мотивите за прилагане на принудителна административна мярка с изложения
диспозитив, са следните:
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗППЦК в КФН постъпи заявление от „Енергони”
АД с вх. № РГ-05-1490/8 от 19.10.2009 г. и допълнително внесени документи с писмо с
вх. № РГ-05-1490/8 от 19.11.2009 г. Заявлението съдържа искане по чл. 124, ал. 1 от
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ЗППЦК за одобряване на документите за преобразуване на „Енергони” АД, а именно
договор за вливане от 14.10.2009 г. на „Роял Ресортс” АД (вливащо се дружество) и
„Роял Инвестмънт” ЕАД (вливащо се дружество) в „Енергони” АД (приемащо
дружество) по чл. 262ж, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), доклад от Съвета на директорите
(СД) на приемащото дружество по чл. 262и от ТЗ, доклади от СД на вливащите се
дружества по чл. 262и от ТЗ, както и доклади от проверителите по чл. 262м от ТЗ на
цитираните три дружества. Съответно изходните данни на дружествата са следните:
„Енергони” АД (приемащо дружество) е публично дружество, вписано в
регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН под № РГ-05-1490 и като такова е
адресат на разпоредбите на ЗППЦК. Дружеството е учредено на 22.04.2008 г., с
едностепенна система на управление и капитал 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв.,
разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с
номинална стойност 1 (един) лв. за всяка една.
„Роял Ресортс” АД (вливащо се дружество) е непублично акционерно дружество с
ЕИК 175127557. Дружеството е учредено на 27.12.2001 г., с едностепенна система на
управление и капитал 67 250 200 (шестдесет и седем милиона, двеста и петдесет хиляди
и двеста) лв., разпределен в 6 725 020 (шест милиона, седемстотин двадесет и пет хиляди
и двадесет) броя безналични винкулирани поименни акции с номинална стойност 10
(десет) лв. за всяка една. „Роял ресортс” АД е собственик на над 99 % от капитала на
„Електрон – България” ООД и „Олпауер - България” ООД, и до настоящия момент
същият не ги е консолидирал.
„Роял Инвестмънт” ЕАД е непублично акционерно дружество с ЕИК 200849183.
Дружеството е учредено на 11.09.2009 г. чрез извършване на непарична вноска,
представляваща нематериален актив (патент за изобретение № 64239 „Метод за
изграждане на вятърна електроцентрала”), оценен на 547 308 000 (петстотин четиридесет
и седем милиона, триста и осем хиляди) лв. До учредяването на „Роял Инвестмънт” ЕАД
патентът е част от капитала на едноличния собственик „Роял Ресортс” АД.
По повод цитираното заявление и представените в КФН писмени доказателства е
образувано административно производство за издаване на индивидуален
административен акт. Производството е приключило с Решение № 972-ПД от 30.11.2009
г. на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност”, с което документите по преобразуване на „Енергони” АД са
одобрени.
В резултат на одобреното преобразуване на „Енергони” АД съществено ще се
измени финансовото състояние на дружеството съпоставено с последния изготвен и
оповестен финансов отчет (тримесечен отчет към 30.09.2009 г.). Промяната е във връзка
с увеличаване на капитала на дружеството и значително нарастване на стойността на
активите му. Съгласно чл. 100о от ЗППЦК емитентът е длъжен да разкрие публично
тримесечния финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на всяко
тримесечие, а консолидирания – в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие. В
конкретния случай, независимо от обстоятелството, че преобразуването на „Енергони”
АД, чрез вливане в него на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД подлежи на
разкриване на обществеността, считам също, че от съществено значение за
извършването на надзора от страна на КФН е предоставянето на информация за
финансовото състояние на „Енергони” АД към датата на неговото преобразуване като
юридически факт – вписване на преобразуването в търговския регистър към Агенцията
по вписванията. Това е така, тъй като вливащите се две дружества не са със статут на
публични, съответно върху тях и дейността им не е упражняван надзор, поради което в
КФН за тези дружества не е постъпвала регулирана информация. Информацията за
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финансовото състояние на „Енергони” АД към датата на неговото преобразуване е
необходима и предвид значителното увеличение на капитала на дружеството вследствие
на вливането на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, а оттам и
необходимостта от навременна защита на интересите на инвеститорите в публичното
дружество, чрез осъществяване на надзорните функции на КФН произтичащи от
ЗППЦК.
Съгласно чл. 110в от ЗППЦК „публичното дружество осигурява всички
необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите
права, както и гарантира целостта на тази информация”. В тази връзка следва да се
подчертае, че към датата на преобразуването на „Енергони” АД като юридически факт
осигуряването на всички необходими условия и информация, за да може да бъде
извършван нормален и навременен надзор от страна на КФН, който от своя страна да
гарантира възможността на акционерите да упражняват своите права е неотменимо
задължение за публичното дружество.
В писмото на КФН - изх. № РГ-05-1490-8 от 18.01.2010 г., с което е открито
административното производство за издаване на индивидуален административен акт за
прилагане на принудителна административна мярка, е определен тридневен срок за
представяне на обяснения, възражения и становище от „Енергони” АД, както и
четиринадесетдневен срок от неговото откриване, в рамките на който същото следва да
приключи с издаване на индивидуален административен акт за прилагане на
принудителна административна мярка.
В посочения тридневен срок, който е запознал да тече от 19.01.2010 г. и е изтекъл
на 22.01.2010 г. (от Известие за доставяне R № 40/18.01.2010 г. e видно, че писмото на
КФН с изх. № РГ-05-1490-8/18.01.2010 г. е получено от „Енергони” АД на 19.01.2010 г.)
в КФН не постъпиха писмени обяснения, възражения и становище от „Енергони” АД.
Посочения четиринадесетдневен срок за издаване на индивидуален административнен
акт за прилагане на принудителна административна мярка изтича на 02.02.2010 г. В тази
връзка считам, че прилагането на принудителна административна мярка с диспозитив, за
който „Енергони” АД е уведомено с писмо на КФН - изх. № РГ-05-1490-8/18.01.2010 г., е
необходима и обоснована.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал.
4, предл. 1, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 215 от ЗППЦК,

Р Е Ш И Х:
„Задължавам приемащото дружество „Енергони” АД, в 10-дневен срок от
вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията на неговото
преобразуване чрез вливане на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, да
изготви и представи в КФН следната информация:
1. Встъпителен баланс, отразяващ извършеното приемане на активите и
пасивите на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД, изготвен към датата на
вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията на
преобразуването, както и пояснителни приложения към него, представляващи
обобщение на значителните счетоводни политики и други пояснителни сведения;
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2. Подробен и обоснован бизнесплан на дружеството с описание на
производствените мощности, инсталирането им и въвеждането в експлоатация,
включващ и очакваните бъдещи икономически ползи, произтичащи от
въвеждането и използването на нематериалния актив патент за изобретение №
64239 „Метод за изграждане на вятърна електроцентрала”, степента на сигурност
на приходите от използването на този актив и преценката на ръководството
относно икономическите условия, които ще съществуват по време на полезния
живот на актива. Същият да посочва какви са източниците за набавяне на
достатъчно ресурси, позволяващи на предприятието да получи очакваните
икономически изгоди, както и възможността ефективно да изпълнява
функционалната си роля в съответствие с намерението на предприятието относно
употребата му и ясно да дефинира конкретна техническа осъществимост.”
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението за прилагане на
принудителната административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо
дали е обжалвано.
На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по
административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по
съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на
срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по административен ред.
По производството не са правени разноски.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:
РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ
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