СЪОБЩЕНИЕ – “ИНВЕСТОРС” ЕООД
В Комисия за финансов надзор е извършена проверка на място и в сградата на
„Инвесторс” ЕООД. Проверката е продиктувана от постъпили в Комисията сигнали от
граждани и е инициирана с цел да се установи дали дружеството извършва
инвестиционна дейност и предоставя инвестиционни услуги без съответен лиценз. На
база събраната информация и изисканите и проверени документи при проверката се
констатира следното:
 Служители на „Инвесторс” ЕООД предоставят инвестиционни услуги под
формата на инвестиционни консултации, без дружеството да има издаден
лиценз за това.
 Едноличният собственик на капитала и управител на „Инвесторс” ЕООД и
„Инвесторс БГ” ЕООД възпрепятства служителите на КФН при упражняване на
надзорните им функции.
 За констатираните нарушения са съставени и връчени актове за установяване на
административни нарушения.
С настоящето за пореден път уведомяваме потенциалните инвеститори, че
инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от
дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен
посредник или управляващо дружество, както и банки, получили лиценз от Българска
народна банка и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници.
Инвестиционен посредник или управляващо дружество, чието седалище е в държава
членка и който е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в
съответствие с правото на Европейската общност от съответния компетентен орган на
тази държава членка, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на
територията на Република България чрез клон или при условията на свободното
предоставяне на услуги. Допълнителни услуги могат да се предоставят само заедно с
инвестиционна услуга и/или дейност.
„Инвесторс” ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва
инвестиционни дейности на територията на Република България.
Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз
от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG
Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави
членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията
на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния
адрес: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и
подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване
на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или
от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат
значителни финансови загуби.
Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на
дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са
гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

