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Колекти
ивни инв
вестиционн
ни схеми са влож
жили сред
дства в едва
е
17 от
о
предлож
жените за
а делиств
ване друж
жества. Ек
кспозиция
ята на пенсионнитте
фондове
е пък е 0.23% от общата
о
сум
ма на активите им и са конц
центриран
ни
отново в същите 17 дружес
ства.
Това по
оказва ста
атистиката
а на БФБ дни пред
ди казусът в делис
стването на
н
компании, които са неликвидни и неспазват
н
критерии
ите за при
исъствие н
на
борсата
а, да бъде
е разрешен. Споре
ед задейс
стваните п
процедури
и, над 20
00
компании трябва
а да отпад
днат от тъ
ърговията в началотто на мес
сец януари.
Комисията за фи
инансов надзор
н
се противоп
поставя н
на действи
ието и е в
очакван
не на поззиция по въпроса от мини
истъра на финанси
ите Симео
он
Дянков,, преди да
д предпр
риеме адм
министраттивни мер
рки срещу
у пазарни
ия
операто
ор.
Актуали
изираните данни на
а БФБ показват, че
е пазарнатта капиталлизация н
на
поставе
ените под наблюдение през последните
е 12 месец
ца над 200
0 компани
ии
е 3.23%
% от общатта пазарна
а капитали
изация на борсата, която
к
е 11.1 млрд. лв.
Относиттелният дя
ял на обор
рота от тъ
ърговията с акции на
н тези др
ружества за
з
третото тримесеч
чие на 20
009 година е едва 0.2%, а б
броят на сключенитте
сделки е 0.58% отт общия об
бем.
Средно на ден с всяка ед
дна от ком
мпаниите в списъка
а на заплашените о
от
делиств
ване са се
е сключва
али 0.02 с
сделки на
а стойностт 19.86 лв. показва
ат
сметкитте на БФБ. Средните
е стойности на офиц
циален паззар са 22.5
58 сделки и
72 589
9 лв. обо
орот. Тази
и слаба ликвиднос
л
ст не е характерн
х
а само за
з

настоящ
щата годин
на, в която
о пазарът реагира
р
на световна
ата финансова криза,
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но се на
аблюдава и през пре
едходните две годин
ни.
След като БФБ оп
повести им
мената на заплашени
ите от дели
истване и ги призов
ва
да вземат мерки, 5 дружесттва са склю
ючили дого
овори с ма
аркет-мейкъри, коитто
да подобрят лик
квидността
а им, а 4 компан
нии са се
е отписалли сами от
о
публичн
ния регисттър на КФН
Н.
Ръковод
дството на Българс
ска фондо
ова борса
а намира, че върхху него се
с
упражня
ява натис
ск чрез медиите,
м
ч
чрез множ
жество ор
рганизации
и и не н
на
последн
но място чрез
ч
Комисията за ф
финансов надзор, ко
оято изпра
ати писмо с
искане да бъде оттменено предприето
ото делиств
ване на ко
омпании от
о борсата..
Считаме
е, че е на
алице нар
рушение н
на закона и прецед
дент в пра
актиката на
н
КФН, ко
оято първо даде од
добрение на инициативата, а след тов
ва промен
ни
позиция
ята си. Дебело подчертаваме, че мотив
вите ни за тези дейс
ствия няма
ат
нищо общо
о
с евентуална
е
ата бъдещ
ща приваттизация на държав
вния дял в
борсата
а, се казва
а в писмо до DarikFinance.b
bg, изпраттено и подписано о
от
Бистра Илкова и Иван Таке
ев, изпълни
ителни дир
ректори на
а институц
цията.
В стан
новището си те представя
ят юриди
ически д
доказателства, коитто
гаранти
ират, че ин
нтересите на инвесттиторите в тези запллашени от делистван
не
компании няма да
д бъдат на
акърнени.
От БФБ
Б намиратт за неверни думи
ите на зам
местник-председателля на КФ
ФН
Ралица Агайн от интервюто
о й за DarrikFinance.bg от вчер
ра и питатт защо нитто
една от компаниите, кои
ито са за
аплашени от делис
стване, не
е е внеслла
възраже
ение срещ
щу процедурата, при
и положен
ние, че зак
конът дава право на
н
обжалва
ане, ако ня
якоя от стр
раните се чувства ощетена.
Публичн
на тайна е, че с ча
аст от теззи дружесттва са се извършва
али сделки,
обект на пазарни
и манипуллации, за п
постигане на опред
делени целли. Не сам
мо
БФБ, но
о и всеки сериозен
н регулатор не би следвало
с
д
да толерир
ра подобн
но
поведен
ние. Ето за
ащо борса
ата се насо
очи към те
ези действ
вия, за да елиминир
ра
тези практики, които нарушават закона и увреж
ждат инте
ересите н
на
иторите.
инвести

Пълен те
екст на пис
смото на БФБ-София
Б
а намерите
е по-долу.
можете да

ПЪЛЕ Н ТЕКСТ
Т НА ПИ
ИСМОТО
О НА БФ Б-СОФИ
ИЯ
Уважаем
ми колеги,,
Това са
а отговорите на въпросите, на
а които отгговарят Би
истра Илкова и Ива
ан
е са дълги
Такев – изпълниттелни дире
ектори на борсата. Отговорит
О
и, но пък с
са
изключи
ително важ
жни (особено правн
ния комен
нтар накра
ая) за фор
рмиране на
н
реална представа
а в публика
ата относн
но действи
ителното съ
ъстояние на
н нещата.
Въпрос на DarikF
Finance.bg
g: С оглед на твърда
ата позици
ия, изразе
ена от КФН
Н,
смята ли
л БФБ да
а отстъпи от
о намере
ението си за делисттване на дружества
д
с
оглед на задълбо
очилата се криза на пазара? Има
И
ли ар
ргумент, който
к
би ви
в
накарал
л да отлож
жите това делистван
д
е?
I. По пъ
ървия Ви въпрос
в
– С риск да се препов
вторим за кой ли пъ
ът следва да
д
кажем, че тази те
ема в послледните дв
ва месеца
а незнайно
о защо като че ли се
с
преексп
понира тв
върде много в пу
убличното простран
нство. За по-голям
ма
прецизн
ност и яс
снота след
два да отбележим, че на 20
0.11.2009 г. на сво
ое
заседан
ние съветъ
ът на директорите на борсатта се запо
озна с изложеното в
писмо на Зам
местник-пр
редседателля на КФН
К
с изх. № РГ-02-01
1361/12.11.2009г. и взе решение
р
д
да остави
и Част III от Прави
илника бе
ез
изменен
ние. Член
новете на
а Съвета се водиха от с
следните мотиви и
съображ
жения:
С решен
ние № 50-ФБ/14.01.2009 г., на
н основан
ние чл. 85
5, ал. 1, т. 3 Закона за
з
пазаритте на фин
нансови инструментти (ЗПФИ)), Заместн
ник-предсе
едателят н
на
КФН изд
даде одобрение на промените
е в правиллника на Борсата,
Б
с които бяхха
въведен
ни миним
мални кри
итерии за
а ликвидн
ност и преструктуриране на
н
сегменттите на Неофициален
н пазар на
а акции.
Както е известно, в пр
родължителлен пери
иод преди
и извърш
шването н
на
промените още в началотто на 200
07 г., Борсата неед
днократно заявяваш
ше
намеренията си за промя
яна на ор
рганизация
ята на па
азарите, най-вече по
п
отношен
ние на нисколикв
н
идните ко
омпании, включите
елно делистването и
“прочис
стването” от дружесттва, които са публич
чни само “де
“ юре”.
Основната цел на предприетите промени от стра
ана на Борсата
Б
б
бе
постепе
енно да се
е изгради нова визи
ия на бълга
арският ре
егулиран пазар
п
и то
ой
да ста
ане по-п
привлекате
елен за инвеститторите, включител
в
лно и за
з
чуждесттранните. В момента
а на българската борса са лис
стнати маллко над 40
00
компании, вкл. и тези около 200 нис
сколиквидн
ни, които с
същевременно няма
ат
характе
ер на публлични ком
мпании. За
З сравнение, съгла
асно стати
истиката н
на
Европей
йската фед
дерация на
н фондов
вите борси
и (FESE), към
к
м. Сеп
птември н
на
борсата
а в Атина
а регистри
ираните к
компании са 289, в Италия са 295, в
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Братисллава са 17
79, в Буку
урещ – 65
5, в Будап
пеща – 44
4, в Прага
а – 25, въ
ъв
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Виена – 116 и т.н
н.
Следва да се отбе
ележи фак
ктът, че преди да приеме пром
мените в правилник
п
ка
и да ги предложи на Заместтник-председателя за
з одобрен
ние, Борса
ата извърш
ши
широка съгласувателна пр
роцедура с 8 проф
фесионални
и организзации: АББ,
БАЛИП, Българск
ката асоциация на у
управляващите друж
жества (БА
АУД), АИКБ,
БАДДПО
О, Асоциац
цията на директорит
д
те за връзки с инвес
ститорите в Българи
ия
(АДВИБ
Б), Българс
ската асоц
циация по връзки с инвестито
орите (БАВИ) и АИБ.
От избр
роените ор
рганизации Борсатта получи категорич
чна подкре
епа от АББ,
АИКБ, БАВИ
Б
и АДВИБ.
А
Отговор не бе получе
ен от АИБ
Б, БАДДПО
О и БАУД, а
принципно несъггласие бе изразено единствен
но от стран
на на БАЛ
ЛИП. (И къ
ъм
момента АББ продължа
ава да подкрепя
я проме
ените, св
вързани с
нисколи
иквидните компании
и.)
1.1.
В истори
ически пллан, основ
вната час
ст от дру
ужествата, които не
н
отговар
рят на минималните
е критери
ии за борсово прис
съствие са получилли
публиче
ен статут и са регис
стрирани зза търгови
ия на БФБ-София в резултат н
на
масоватта приваттизация в края на
н 90-те години на XX в.
в При тя
ях
получав
ването на публичен статут не е било ос
съзнато и м
мотивиран
но решени
ие
на мени
иджмънта на съотве
етните ком
мпании, а унифицир
ран подход
д от стран
на
и
на държ
жавата, което до голляма степен не е било съобр
разено с характера
х
особено
остите на всяко от тях.
т
Борсатта не отри
ича значен
нието, коетто масоватта
привати
изация изи
игра за ра
азвитието на пазара
а в минало
ото, но не може да се
с
отрече, че по-го
олямата ча
аст от тези дружес
ства няма
ат характе
еристики и
поведен
ние на пуб
блични ком
мпании и за тях тър
ргуването на
н регулир
ран пазар e
по-скор
ро неудобс
ство и доп
пълнително
о финансо
ово бреме
е, отколкотто желано и
използв
вано преди
имство.
1.2.
Г
Голяма
част от въпросните дружества
д
често не
е спазват законовитте
срокове
е за опове
естяване на информация, а в някои случ
чаи и не предоставя
п
ят
никаква
а информа
ация на об
бществено
остта. Логи
ично после
едствие отт това е, че
ч
тези дру
ужества не
е се възпр
риемат и о
от инвести
иционната общност като търсе
ен
и интересен обект за инвестиран
не, като по този начин се
ериозно се
с
подкопа
ава имидж
жът на целлия пазар
р. Основна
ата част о
от дружесттвата не се
с
търгуват активно,, а с някои
и от тях не е сключвана сделка в прод
дължение н
на
години.
1.3.
В голяма степен ск
ключванитте сделки с акциите
е на тези дружеств
ва
имат “счетоводен
н” или друг непазаре
ен характе
ер, с които
о се избягва плащан
не
на данъ
ъци и се увреждат
у
и
интересите
е на фиска
а. Така на
апример, независим
н
мо
от голем
мия брой компании
и, реализираните об
бороти при
и търговия
ята с тях са
с
минима
ални, като за последните (пред
ди вземан
нето на реш
шението за промени
и)
3 месец
ца те варират между
у 370 хил. лв. и 575 хил. лв. об
бщо за вси
ички от тя
ях.
Това отт своя стр
рана означава, че среднодне
евната сто
ойност на оборота с

всичкитте 200 ко
омпании варираше
в
между 16
1 и 26 ххил. лв. Дори
Д
и пр
ри
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ниските
е обороти
и от нача
алото на 2008 г., характерн
ни за цяллата борс
са,
съгласно горепо
осочената статисттика, обо
оротите о
от компа
аниите о
от
Неофиц
циален пазар, сегмент Б в процентн
но отноше
ение спря
ямо цялатта
търгови
ия са били
и средно 0.89 %. Аналогична
А
а бе картината и през
п
цялатта
2007 г., както и в предход
дните годи
ини, през които търгговията ка
ато цяло бе
б
активна
а.
1.4.
П
Поради
ли
ипсата на инвестито
орски инттерес и не
еактивната търговия,
повечетто от набллюдаванитте дружесттва няматт пазарна цена и не
н може да
д
бъде направена реална оценка н
на стойността им, което до
опълнителн
но
засилва
а тяхната непривлека
н
ателност.
1.5.
П
Причина
за неатрактивнос
стта на компании
ите е и високатта
конценттрация на собствено
ост на еди
ин мажори
итарен соб
бственик - близо 60%
%
от друж
жествата имат фрий--флоут по-нисък от 20%,
2
а пр
ри 12 % от тях фрий
йфлоутът е 0 %.
1.6.
Д
Допълнител
лно влиян
ние върху
у нежелан
нието за инвестира
ане в теззи
дружесттва е и обстоятелств
вото, че ме
ениджмънттът на мно
ого малка част от тя
ях
има опита и желланието да
д следва принципи
ите на до
оброто кор
рпоративн
но
управле
ение, характерно за всяка пуб
блична ком
мпания. Це
елта на бо
орсата беш
ше
да нака
ара менидж
жмънта и собствени
иците на тези
т
компа
ании да преосмисля
ят
политик
ката си за
а борсовотто си при
исъствие и да реша
ат искат ли
л да са н
на
пазара или не. Факт
Ф
е, че
е само 4 дружества
а от сегме
ента са деклариралли
доброво
олното си желание да следва
ат препоръ
ъките на приетия Национале
Н
ен
кодекс за корпор
ративно уп
правление. Също так
ка, факт е, че 41 дру
ужества (2
23
%) от тези друже
ества няма
ат сключен
ни договори с инфо
ормационн
ни агенции,
което е задължиттелно изи
искване по чл. 100
0т, ал.3 от ЗППЦК, т.е. те н
не
оповесттяват инф
формация или не я оповес
стяват съ
ъобразно законовитте
изисква
ания, създа
авайки предпоставк
ки за търго
овия с вътр
решна инф
формация, с
което ка
атегорично се наруш
шават инте
ересите на
а инвеститторите.
Същевр
ременно, част
ч
от ко
омпаниите
е, допусна
ати до тър
рговия на борсата и
спазващ
щи принци
ипите на Кодекса р
реагират крайно
к
негативно на факта, че
ч
редом с тях продължават да се тър
ргуват ком
мпании, чи
иито публи
ичен стату
ут
съществ
вува само
о на харти
ия, управллението им е крайн
но непроззрачно, а в
същото време те ползват позитивите
е на публичния стату
ут чрез бе
езплатен ПР
П
и рекла
ама. След
два да се
е отбележ
жи и фактът, че близо
б
12 на сто о
от
я,
неликви
идните ком
мпании са
а в процед
дура по не
есъстоятелност или ликвидаци
л
а това също
с
е неп
приемливо
о за редица добри пу
ублични компании.
1.7.
Д приема
До
ането на ЗПФИ в Бъллгария през м. Ноем
мври 2007
7 г. (с койтто
се въве
едоха в законодателлството разпоредбитте на Дире
ектива 20
004/39/EC )
нямаше
е законов
ва възмож
жност ак
кциите на
а дружесттвата, ко
оито няма
ат

характе
еристики и поведени
ие на публлични, да бъдат
б
търгу
увани извън Борсатта.
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Това произтичаш
ше от обс
стоятелств
вото, че сделки
с
с акции на
а публичн
ни
дружесттва следва
аше да се
с сключв
ват единсттвено на регулира
ан пазар и
делиств
ването им тогава действител
д
лно щеше
е да накъ
ърни инте
ересите на
н
инвести
иторите, ко
оито нямаше да има
ат възмож
жност да тъ
ъргуват теззи акции. С
приемането на ЗПФИ
З
това
а бе пром
менено и в Българи
ия практически веч
че
функцио
онира изв
вънборсов (OTC, ove
er-the-counter) паза
ар. Доказателство за
з
това е фактът, че сключен
ните сделки извън регулиран пазар, оповестен
ни
посредс
ством техн
нически ср
редства на
а БФБ-Соф
фия АД от началото на 2009 г.
възлизат на 51 на
н сто от борсовия
я оборот, като в та
ази статис
стика не се
с
включва
ат сделки
и, за които е опо
овестена информац
ция по друг
д
начин,
допусти
им от ЗПФ
ФИ. С другги думи, о
относителният дял на сключен
ните сделк
ки
ако се взе
извън регулиран
р
пазар би бил още по-голям,
п
емат пред
двид всичк
ки
средств
ва за опове
естяването
о им.
1.8.
В
Въвеждане
ето на мин
нимални к
критерии и делиства
ането на компаниит
к
те,
които не ги покри
иват, не бе
е оставено
о без алтер
рнатива. На
Н всяка ко
омпания бе
б
дадена възможно
ост за бор
рсово прис
съствие чр
рез сключването на
а договор с
маркет--мейкър, ангажиращ
а
щ се с по
оддръжанетто на мин
нимална ликвиднос
л
ст,
при тов
ва действащ при обллекчени ус
словия за котиране
к
с
спрямо тези, валидн
ни
за мар
ркет-мейкъ
ърите на ликвидни
ите компа
ании. По този начин, всяк
ка
компания може да
д остане на пазара
а, дори и ако моме
ентно не отговаря
о
н
на
критери
иите за лик
квидност.
Предвид гореизло
оженото, в края на 2
2008 г. Съ
ъветът на д
директорите реши, че
ч
е назрял моментъ
ът за реформа на пазарите на борсата п
по отношение на тоззи
вид дру
ужества чрез промяна на кр
ритериите
е, приложи
ими към съответнит
с
те
сегментти и отраззяващи в тяхната комплексн
к
ност цялос
стното пов
ведение н
на
една пу
ублична ко
омпания на
а регулира
ания пазар
р.
След м. Януари 2009,
2
т.е. след
с
одобрението на
н промените в Пра
авилника от
о
Заместн
ник-предсе
едателя, Борсата
Б
извърши широкомащ
ш
щабна под
дготвителн
на
работа за въвеждането им от
о 01.07.2009 г. Бяхха проведе
ени срещи
и с около 60
6
публичн
ни компан
нии, неотгговарящи на миним
малните критерии
к
за борсов
во
присъсттвие, като
о бяха обобщени и публикув
вани в уе
еб-сайта на
н Борсатта
резултаттите от тяхх.
След иззбирането на новия състав на
а КФН бе проведена
п
а среща на
а членоветте
на Съве
ета на дир
ректорите на борсата с г-н Чобанов
Ч
и г-жа Агай
йн-Гури. На
Н
срещата
а бе постигнат консе
енсус по въпроса
в
за
а отлагане на датата на влизан
не
в сила на
н промен
ните, а име
енно – от 0
01.07 на 01.10.2009
0
9 г. с оглед
д да се дад
де
достатъчно врем
ме на ем
митентите и инвеститорите да се съ
ъобразят с
промените. Бе по
остигнат и консенсус по въпроса за про
омени в Правилник
П
ка,
касаещи
и облекча
аване на режима на марке
ет-мейкърите на неликвидит
н
те
компании. Борс
сата изпъ
ълни всички поетти ангажи
именти и извърш
ши

посочен
ните пром
мени, които
о също бяха одобре
ени от Зам
местник-пр
редседателля
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на КФН с решение № 562-Ф
ФБ/18.06.2
2009 г.
Предвид горните
е мотиви,, Съветът на директорите и
изрази не
есъгласие с
твърден
нията на заместник--председаттеля на КФ
ФН, изразе
ени в цити
ираното по
огоре писмо, а име
енно:
1. Твърди се, че “би се огграничила възможно
остта да с
се сключва
ат сделки с
акции на
н свалени
ите дружес
ства, т.е. тр
рудно би могло
м
да се
с намери купувач на
н
добра за инвеститтора цена”.
Съветътт на директторите счи
ита, че това твърдение е непра
авилно, тъй като:
- Години наред, търговията с акциите
е на тези компании
к
е била и продължав
п
ва
да бъде
е епизодич
чна и цен
ните, по ко
оито се ск
ключват сделките
с
(а
ако въобщ
ще
има так
кива), не могат
м
да се
е считат за действите
елно пазар
рни цени.
- Съгла
асно зако
оновите си
с
задълж
жения, бо
орсата слледва да осигуряв
ва
равнопо
оставеност на стран
ните по сде
елките, а не
н да се гр
рижи за по
олучаванетто
на “добра” цена от
о продава
ача.
- Както стана ясн
но по-горе
е, сделкитте извън регулиран
р
пазар зае
емат дял о
от
над 50 на сто спрямо
с
борсовия о
оборот, ка
ато този процент нараства в
сравнен
ние с пред
дходната го
одина, т.е. практиката доказва
а, че този вид
в пазар е
реална възможност за търго
овия с акц
ции на пуб
блични дру
ужества.
- Наличието на фигурата
а на маркет-мейк
кър на пазара е достатъчн
но
основан
ние и въззможност неликвидн
но дружесттво да про
одължи да се търгув
ва
на регуллирания пазар.
п
- Минор
ритарните акционер
ри имат въ
ъзможност за изход о
от инвести
ицията си и
чрез пр
риемане на търгово предложе
ение, отправено по реда на ЗППЦК
З
и то
т
по спра
аведлива цена,
ц
одоб
брена от К
КФН.
- След евентуално
е
о делиства
ане компа
анията не загубва пу
убличния си статут и
продълж
жава да бъде
б
обектт на всич
чки законови изиск
квания и защита н
на
акционе
ерите, кактто и на надзор от страна на КФН,
С горното Съветтът счита, че дейс
стващото законодате
з
елство в достатъчн
на
степен защитава
интереситте на всички пазарни участници.
з
2. Твърд
ди се, че “данъчното
о третиран
не на сключените сде
елки ще е в ущърб на
н
инвести
иторите”.
Както е известно, липсата на данък върху кап
питаловата печалба от сделки с
акции на публи
ични друж
жества е един от съществу
уващите нормативн
н
ни
стимули
и за разв
витие на капитало
овия паза
ар в България.
В
Въпроснит
те
нисколи
иквидни дружества
д
обаче ням
мат характтер на публични, а сделките с
тях, как
кто стана ясно, че
есто имат “счетово
оден харак
ктер”, кое
ето тоталн
но
компрометира този стимул. Именно поради тази причин
на, ако паззарът жела
ае
този сти
имул да пр
родължи да
а съществува, то той
й следва да
д се приллага спрям
мо
истинск
ки публичн
ните друже
ества, а не
е като сред
дство за да
анъчни ма
анипулации,
което отт своя ста
ана може да
д доведе до отмяна
ата му от с
страна на държаватта.
Борсата
а не може да си позволи да то
олерира по
одобно поведение от
о страна на
н

определлени ”инв
веститори””, тъй катто това неминуемо
о се отразява върхху
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стабилн
ността, про
озрачносттта и доверието във финансови
ф
ите пазари.
Освен това,
т
КФН пропуска
а да отчетте и много важния факт, че посоченатта
префере
енция важ
жи и реци
ипрочно – финансов
вият резуллтат за данъчни целли
подлежи
и на нама
аление с размера
р
на
а загубата, реализир
рана от сд
делки извъ
ън
регулир
ран пазар. С други ду
уми, корпо
оративнитте инвеститори не дъ
ължат данъ
ък
върху реализиран
ни от тях загуби, кой
йто данък би
б бил дъллжим, ако съответнит
с
те
сделки бяха склю
ючени на борсата.
б
В този смисъл, следв
ва да се им
ма предви
ид
фактът, че и сд
делките, ск
ключени извън
и
реггулиран па
азар (OTC
C), също се
с
ползватт с определлена преференция.
3. Твърд
ди се, че “някои колективни инвестици
ионни схеми биха изпаднали
и
в
нарушение на члл. 195, ал.. 1 и 2 ЗППЦК, защ
щото акци
иите на св
валените о
от
търгови
ия дружесттва няма да имат пазарна цена
ц
и ня
яма да оттговарят н
на
законов
вите изиск
квания и по този начин
н
биха се нару
ушили инттересите н
на
институ
уционалнитте инвести
итори”.
Горното
о твърдени
ие е абсоллютно несъ
ъстоятелно
о и дори подвеждащ
п
що, предви
ид
факта, че
ч и в мом
мента тези нисколикв
видни ком
мпании, в които
к
са инвестиралли
колективни схеми
и, нямат реална па
азарна цена поради
и липса на
н сделки в
достатъчен обем. Чл. 60, алл. 5 от Наредба № 25 на КФН урежда и регулир
ра
случаитте, в кои
ито управ
вляващите дружеств
ва извърш
шват пре
еоценка на
н
инвести
ициите на
а колекти
ивните схеми без пазарна цена, а именно –
преоцен
нката след
два да се извършва на база на
н други о
общоприетти методи –
нетна балансова стойност
с
н активитте, дисконттирани парични поттоци и др.
на
Към по
анализ на
олугодието
о на тази година Борсата
Б
извърши
и
п
подробен
н
инвести
ициите на колективн
ните схеми в нелик
квидни дру
ужества. Оказа
О
се, че
ч
обект на инвести
иции са ед
два 17 компании, като
к
относителният дял
д на теззи
инвести
иции към общата
о
сум
ма на акти
ивите им бе
б едва 2.4
42 на сто.
4. Несъстоятелно е и твърд
дението, че
ч “направ
вените про
омени в Правилник
П
ка
на борс
сата създават непре
еодолими проблеми на пенси
ионно-осиггурителнитте
дружесттва (ПОД), които са инвестирали в ком
мпании, застрашени от свалян
не
от търго
овия. При сваляне от търговия ПОД би
б се оказзало в нар
рушение н
на
изисква
анията на Кодекса за социаллно осигур
ряване (К
КСО) не по
оради сво
ое
поведен
ние, а поради действие на тре
ето лице – БФБ-Софи
ия АД. По този начи
ин
интерес
сите на ПО
ОД също ще
щ бъдат застрашени
и от промяната на критериит
к
те,
заложен
ни в Прави
илника на БФБ-Софи
ия АД”.
След иззвършен подробен анализ
а
установихме,, че разме
ерът на ин
нвестициитте
на пенс
сионните фондове
ф
в нисколик
квидни ком
мпании е пренебреж
жимо малъ
ък
– едва 0.23
0
на стто от обща
ата сума на
н активитте им, коитто са конц
центриран
ни
отново в цитиран
ните по-гор
ре 17 комп
пании.
Следва дебело да
д се по
одчертае, че Борса
ата, спазв
вайки принципа н
на
равнопо
оставеност и инф
формацион
нно осигу
уряване н
на всички пазарн
ни
участни
ици, им да
аде достаттъчно врем
ме – една
а година, за
з да се съобразят
с
с

предсто
оящите про
омени, кое
ето означа
ава, че пор
ртфолио-мениджъритте и хоратта,
Стр. | 9
ангажир
рани пряко с управлението
о на тези фондове
е следваш
ше да има
ат
предвид
д влизанетто им в сила, респе
ективно – вземането на най-правилнитте
инвести
иционни решения.
По врем
ме на орга
анизирана
ата от БФБ
Б-София АД
Д на 17.11
1.2009 г. Кръгла
К
мас
са
отговор
рни и ръководни
р
предста
авители на
н
пенси
ионно-осиггурителнитте
дружесттва катего
орично зая
явиха, че инвестициите на пенсионни
п
те фондов
ве
о и само в компан
ще се насочват
н
е
единствен
нии с ликв
видна търговия, ясн
на
собстве
еност, отго
оворен мениджмънт и със стр
ратегическ
ка визия и потенциа
ал
за разв
витие. Тези изказва
ания недв
вусмислено
о подчерттават изра
азените по
огоре основания на
н Борсата
а.
5. Не можем да
а се съглласим и с твърден
нието, че поради липсата
л
н
на
“матери
иалноправ
вна предпоставка за
а загубван
не на пуб
бличен ста
атут порад
ди
дерегис
страцията на емиси
ията от регулирани
р
ия пазар и ще се стигне до
д
неприем
мливо съч
четание отт публично
о дружеств
во, чиито а
акции не се търгува
ат
на регу
улиран па
азар. По този
т
начи
ин биха се наруши
или интере
есите и на
н
самите публични дружества
а”.
Мотиви:
С влизането в сила на ЗПФИ пр
рез м. Ноември 2
2007 г. българскот
б
то
законод
дателство бе хармонизирано с това на
н Европе
ейския съю
юз, т.е. въ
ъв
всички страни-ч
членки се
е допуска
а регулир
раните пазари да
а въвежда
ат
минима
ални крите
ерии за бо
орсово при
исъствие, респектив
вно да се отстранява
о
ат
от търго
овия емисиите, коитто не отгов
варят на въведените
в
е изискван
ния. Никъд
де
в закон
нодателств
вата на сттраните-члленки, вклл. и в Бъ
ългария не
е е налиц
це
хипотезза, при която делиствана от дадена
д
бо
орса компания след
два да губ
би
автоматтично пуб
бличния си
с статут..
Освен това, съ
ъгласно действащотто
българс
ско законо
одателство една ком
мпания пр
рестава да
а бъде пуб
блична сле
ед
отписва
ането й от
о регистъра на КФ
ФН, което се предххожда от определен
о
ни
е
действи
ия, описан
ни в ЗПП
ПЦК. Същ
що така, фактът, че една компания
к
делистната от БФ
ФБ-София АД
А не означава, че същата не
е може да се търгув
ва
на всек
ки един регулиран пазар на територията на ЕС
С, при полложение, че
ч
отговар
ря на неговите иззисквания, т.е. по този на
ачин в рамките
р
н
на
Европей
йския съю
юз се реали
изира прин
нципа на единния
е
е
европейски
и паспорт и
в тази връзка
в
твърдението на КФН бу
уди недоум
мение.
6. Съветът на директорите изразява
а несъгласие с твърдението, че
ч “биха се
с
създали предпосттавки за иззкуствено преодоляв
ване на за
аложените критерии и
това ще
щ стимуллира извъ
ършването
о на привидни сд
делки или
и системн
ни
манипулации на пазара. По този начин на
адлежното
о функцио
ониране н
на
пазара би било по
оставено под
п въпрос.”
Мотивите са:
Публичн
на тайна е, че с ча
аст от теззи дружесттва са се извършва
али сделки,
обект на
н пазарн
ни манип
пулации с цел пос
стигане на опреде
елени цели.

Едновре
еменно с това, нера
азкриване
ето на реггулирана и
информаци
ия по ред
да,
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предвид
ден в ЗП
ППЦК, съзздава пре
едпоставки
и и за тъ
ърговия с вътрешн
на
информ
мация. Не само бъллгарската борса, но
о и всеки сериозен регулира
ан
пазар не
н би толлерирал подобно
п
поведение, ето защо
о това е и едно о
от
основан
нията Борсата да пр
редприеме
е действията спрям
мо компаниите, коитто
нарушават закона
а и уврежд
дат интере
есите на ин
нвеститорите.
Ето защ
що Борсата
а, в рамки
ите на своите законови право
омощия, осъществяв
ва
непрекъ
ъснат надзор върху
у сделките
е и своев
временно информира КФН за
з
констатираните възможни
и нарушения на Закона срещу пазарнитте
злоупотреби с фи
инансови инструмен
и
нти и подзаконовите
е нормативни актове.
Тези пр
роверки нямат
н
нищ
що общо с възможн
ните нарушения на данъчнитте
закони, по отнош
шение на които бо
орсата ням
ма законо
ови право
омощия, но
н
въпреки
и това ние имаме извършен анализ по този въ
ъпрос. Ето защо буд
ди
недоуме
ение твър
рдението, че едва лли не борсата “прикрива престъпление,
свързан
но с наруш
шаване на закона”.
7. Съветтът на директорите изразява
и
н
несъгласие
е и с твърд
дението, че “е налиц
це
ериите в правилник
законов
ва предпос
ставка и основание
о
за промяна в крите
п
ка
на БФБ
Б”, тъй като борса
ата може да отстр
рани от търговия
т
финансов
ви
инструм
менти, кои
ито не отговарят на
а определе
ени изисквания в правилник
п
ка,
но само
о ако това
а няма да увреди съ
ъществено интересите на инв
веститоритте
и надлежното фун
нкционира
ане на паза
ара.”
Съветътт счита, че във втора
ата си частт това твър
рдение е несъстояте
н
елно порад
ди
фактите
е изложени
и по-долу. Борсата извърши по
одобрен анализ на активностт
а
та
на търговията (об
борот и брой
б
сделк
ки), както и на отно
осителния размер на
н
нисколи
иквидните компании спрямо
о всички борсово търгувани
и компани
ии
(пазарн
на капитализация). Резултатит
Р
те са както
о следва:
- Пазарната
П
капитализзация на тези
т
над 200 компании, пос
ставени по
од
наблюдение
е, за после
едните 12 месеца ва
арира меж
жду 2.51 и 4.02 на стто
отт общата пазарна
п
ка
апитализац
ция на бор
рсата, като
о към моме
ента е 3.2
23
на сто. Това например за иллюстрация
я означав
ва, че в момента
м
н
на
борсата има 6 компа
ании, всяка
а от които
о по този п
показател е по-голям
ма
отт тези 200
0 компании
и, взети за
аедно.
- Относителн
О
ният дял на оборо
ота с ком
мпаниите под набллюдение за
з
тр
ретото три
имесечие на
н 2009 г. е 0.2 на сто, а на броят на сключенитте
сд
делки – 0.5
58 на сто. За полуго
одието този
и процент е подобен
н: около 0.9
те 2 годин
на сто за об
борота и 1.5
1 на сто зза броя сд
делки. За предходни
п
ни
те
ези съотно
ошения са
а аналогич
чни- съответно 1.04 на сто за
а 2007 г. и
2.04 на стто за 2008 г. С други
д
думи, не мож
же да се твърди, че
ч
св
ветовната финансов
ва криза е причината за ниската лик
квидност н
на
те
ези компании.
- Го
орепосоче
ените цифри означа
ават, че средно на ден с вся
яка една от
о
ко
омпаниите
е са се сключвали 0.02 сделлки на сттойност 19
9.86 лв. За
З

ср
равнение, същите средни стойности за официале
ен пазар на
н акции са
с
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22.58 сделк
ки и 72 58
89 лв.
- 98 от наб
блюдавани
ите компа
ании или близо по
оловината не са се
с
тъ
ъргували изобщо
и
от началото на текущата година
а, а 60 – от
о началотто
на 2008 г.
В дейсттващата нормативна уредба не се съд
държа лега
ално опре
еделение за
з
съществ
веност. Не
езависимо от това, горната
г
сттатистика, както и статистикатта
по т. 3.3
3 и т.3.4 от
о настоящ
щия протокол, недв
вусмислено
о доказва липсата н
не
само на
а същественост, но и цялостн
на липса на
н “уврежд
дане на интереси
и
н
на
инвести
итори”, а още
о
по-ма
алко – за “заплаха за надлеж
жното функ
кциониран
не
на пазара”.
Въпрос на Darik
kFinance.b
bg: Колко дружеств
ва взеха мерки и подобрихха
ликвидн
ността си
и, сключи
иха догов
вор с ма
аркет-мей
йкъри и подобрихха
публичн
ността си?
II. По вттория въпрос – Тук много ясн
но бихме искали
и
да уточним, че съгласн
но
действа
ащия правилник от 01.10.2
2009 г. дружестват
д
та неотгов
варящи н
на
минима
алните кри
итерии са
а поставен
ни под на
аблюдение
е, което не означав
ва
автоматтично, че всички ще
е бъдат де
елиствани. Този въпр
рос ще бъ
ъде предме
ет
на реше
ение на съ
ъвета на директори
д
ите в началото на месец януа
ари 2010 г.,
когато ще стане
е ясно ка
ак емитен
нтите са подходили
и по отношение на
н
политик
ката си за борсосво присъств
вие. Засегга пет друж
жества им
мат сключе
ен
договор
р с марке
ет-мейкър, четири дружества
д
са се отп
писали от публични
ия
регистър на КФН т.е. са пре
екратили п
публичния си статут.
Въпрос на DarikFinance.b
bg: Какво
о очакватте да бъ
ъде становището на
н
министъ
ър Дянков по въпроса? См
мятате ли
и да съдите КФН за
з това, че
ч
изпрати
и противо
оречиви сигнали до
о вас - сллед като о
одобри пр
ромените в
Правилника презз януари, предприе
п
друга поли
итика към
м борсата??
III. По 5 и 6-ти въпрос – Дебело следва да
а подчерта
аем, че многократн
м
но
тиражир
раните от нас моти
иви в пуб
бличното пространс
ство за пр
ромените в
правилн
ника нямат нищо общо с евентуална бъдещ
ща приваттизация н
на
държавн
ния дял в борсата.
Според инф
С
формация в медиите
е, на срещ
ща с Минис
стъра на финансите гн Симе
еон Дянко
ов Зам.-пр
редседателлят на КФ
ФН г-жа Р
Ралица Агайн-Гури е
поискалла той да изрази становище
с
е по въпроса за пу
убличните дружества,
които не
н отговарят на изискванията
а на чл. 37
7 от Част III на Правилника н
на
“БФБ-Со
офия” АД и че в зав
висимост от това сттановище щ
ще бъдат предприет
п
ти
действи
ия от страна на кон
нтролния о
орган. От своя стра
ана министър Дянко
ов
публичн
но обяви, че ще се срещне
с
и с ръководс
ството на б
борсата, за
а да обсъд
ди

въпроса
а. В борса
ата очаква
аме тази с
среща, на която ще защитим тезата си и
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ще застанем зад всяка
в
наша дума и ц
цифра.
Ту
ук е мясттото да отбележим
о
няколко изключиттелно важ
жни правн
ни
аргумен
нта, които подкрепятт нашата п
позиция.
Съгласно разпоредба
р
ата на члл. 85, ал. 1, т. 3 от ЗПФИ само сле
ед
предвар
рително одобрение
о
е от зам
местник-пр
редседателля могат да бъда
ат
извършени изме
енения и допълне
ения в правилник
п
а за дей
йността н
на
регулир
рания пазар. Издав
ването на такова одобрение
о
е производство по
п
издаван
не на индивидуален
н админис
стративен акт по см
мисъла на Глава V о
от
Админи
истративно
о-процесуа
алния код
декс /АПК
К/. Задълж
жителна ча
аст от тов
ва
произво
одство е преди
п
да бъде
б
издад
ден индиви
идуалния а
администр
ративен ак
кт
да бъда
ат уведомени заинттересован
ните орган
низации и да бъдат обсъден
ни
техните обяснени
ия и възраж
жения по случая /ак
ко има так
кива – чл. 35
3 от АПК
К/.
КФН стр
риктно сле
едва тази практика. По постъ
ъпили обяс
снения и възражени
в
ия
от заин
нтересован
ни лица се
с изготвятт становища от екс
сперти-юр
ристи и/илли
икономисти, в които подро
обно се об
босновава предложение за приемане илли
отхвърлляне на излложените аргументи
и. Зам.-пре
едседателя
ят издава или
и отказв
ва
да изда
аде одобре
ение по чл.
ч 85, ал. 1, т. 3 отт ЗПФИ в срок един месец о
от
получав
ване на за
аявлението
о, но в опр
ределени случаи
с
тоззи срок мо
оже да бъд
де
продълж
жен /когатто трябва да се по
оиска съглласието илли мнение
ето на дру
уг
орган – чл. 57, ал.. 7 АПК/.
Важно е да се отбе
ележи, че съгласно чл. 85, ал.
а 4 от ЗПФИ
З
Зам
м.председ
дателят оттказва да
а издаде одобрени
ие, само ако изме
енението в
правилн
ника за де
ейността на
а регулира
ания пазар
р:
- не отговаря
я на изиск
кванията н
на закона,
- за
астрашено
о е стабилн
ното и раззумно упра
авление на
а регулира
ания пазар
р,
- за
аявителят е предсттавил неве
ерни данни или до
окументи с невярн
но
съ
ъдържание
е или
- не са оси
игурени интересите
и
е на инвеститорите и чле
еновете н
на
регулирани
ия пазар.
В конкр
ретния сллучай Зам.-председа
ателя на КФН
К
е извършил проверка за
з
наличие
е на всяка
а една от тези пред
дпоставки и е преце
енил, че не
н е налиц
це
основан
ние за отк
каз, т.е. иззменениятта на Част III на Правилника
а на “БФБ
БСофия” АД отгова
арят на изи
искваниятта на закон
на, не е за
астрашено стабилнотто
и разум
мно управление на регулир
рания паззар, заяви
ителят е представи
ил
редовни
и данни или докуме
енти и инттересите на
н инвеститорите и членоветте
на регу
улирания пазар са осигурени в доста
атъчна сте
епен. Налице са дв
ве
последо
ователни одобрения
о
на проме
ените в Ча
аст III на Правилник
П
ка на “БФБ
БСофия” АД /Ре
ешение № 50-ФБ
Б/14.01.20
009г. и Решение № 562
2ФБ/18.0
06.2009г. на Зам.-п
председате
еля на КФ
ФН/, които
о предполлагат осве
ен
наличие
ето на иззброените
е предпос
ставки и спазена от страна
а на Зам
м.председ
дателя на
а КФН процедур
ра по издаване
и
на индивидуални
ия
административен
н акт.

Тези решения под
длежат на обжалване
е по административ
вен ред пред КФН /чл.
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15, ал. 3 от Закона за комисията за финансов
в надзор //ЗКФН/ и по съдебе
ен
ред пре
ед Върховен админи
истративен съд /чл. 15, ал. 4 ЗКФН/. Единствени
ия
начин заинтерес
сованите лица да се защитя
ят, ако те
ехните об
бяснения и
твото не са били
възраже
ения в производс
п
и обсъден
ни или уважени
у
о
от
административни
ия орган е обжалван
нето на съ
ъответното решение. Следва да
д
се под
дчертае, че двете
е решени
ия не са
а обжалвани от нито едн
но
заинтер
ресовано лице.
л
“Б
БФБ-София
я” АД е извършилла огромен обем работа
р
във
в връзка с
информ
мирането и подготов
вката на пу
убличните дружества
а за влизането в силла
на промените в Част III на
н Правиллника на “БФБ-Соф
фия” АД. Може
М
да се
с
обобщи, че към днешна
д
датта всички публични
и дружеств
ва са инфо
ормирани в
достатъчно дълъгг срок предварите
елно за предстоящ
щите пром
мени и зза
възможн
ностите, които
к
иматт с оглед о
оставането
о им на ““БФБ-Софи
ия” АД сле
ед
01.01.2010г. Информирани
и са и всич
чки инвесттитори.
Няколко ме
есеца преди начало
ото на при
илагане на
а новите правила н
на
регулир
рания пазар, в мед
диите беш
ше започн
ната необи
ичайна ка
ампания о
от
страна на контро
олния орга
ан, срещу одобрени
ите именно от него изменени
ия
на Частт III на Пр
равилника на “БФБ--София” АД.
А Както чрез
ч
меди
иите, така и
чрез изпратенотто писмо от Зам.--председаттеля на КФН до множеств
во
организзации се упражнява
у
а натиск върху
в
регу
улирания пазар да отмени по
п
своя ин
нициатива влезлите в сила иззменения на Част IIII на Правилника н
на
“БФБ-Со
офия” АД.
Учудващ
щ е фактъ
ът, че излложените от борсата аргуме
енти в по
одкрепа на
н
приетитте промени, които са били осн
нование за
а от стран
на на КФН,, вече не се
с
приемат за осн
нователни, независимо , че
е не са настъпилли никакв
ви
изменен
ния в об
бстоятелсттвата, циттирани по-горе. Считаме,
С
че това е
е на закона предви
прецеде
ент в практиката на
а КФН и е налице нарушение
н
ид
следнотто:
- Съгласно
С
члл. 11 от ЗКФН при осъществя
яване на предоставе
п
ените й съ
ъс
ЗКФН функ
кции и пра
авомощия КФН тряб
бва да се ръководи
р
от следнитте
цели: 1. за
ащита на интереситте на инв
веститоритте, застрахованите и
осигуренитте лица; 2. осигур
ряване на
а стабилн
ност, проззрачност и
до
оверие на финансов
вите пазар
ри.
- Тези цели могат
м
да бъ
ъдат пости
игнати сам
мо чрез спа
азване на законовитте
изисквания
я, които в конкретни
к
ия случай са
с ясно ре
егламентир
рани.
- Осъществяв
О
ване на на
атиск чрезз медиите,, чрез запллахи за пр
рилагане н
на
принудителлна админ
нистративна мярка
а са нед
допустими по зако
он
сп
пособи за осъществя
яване на д
държавнатта принуда
а от държавен орган.
- Законодате
елят е пред
двидил въззможност за прилагане на пр
ринудителн
на
ад
дминистра
ативна мярка на реггулирания пазар, но
о само при
и наличиетто
на определлени условия, а не
е без основание. В конкретния случа
ай
позоваване
ето на застрашен
з
ни интереси на инвестито
орите пр
ри

наличието на вляззло в си
ила одобр
рение на
а Решени
ие № 50
0Стр. | 14
Ф
ФБ/14.01.2
009г. ще бъде
б
необо
основано и незаконо
осъобразн
но.
Чрезз непосле
едователна
ата практика на надзорния
н
я орган се
с създав
ва
възможн
ност за нарушаван
н
не на стаб
билността и довери
ието на финансови
ф
ия
пазар в Република Бълга
ария. Уча
астниците на пазара са об
бъркани от
о
разнопо
осочните медийни изявлени
ия и е възможно да не пр
редприема
ат
своевре
еменно съ
ъответни действия за съобр
разяване на дейно
остта си с
одобрен
ните измен
нения на Част
Ч
III на Правилни
ика на “БФБ-София” АД.

