Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД, уведомява всички настоящи и бъдещи
инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3
от Наредба № 2 на КФН и е представена съгласно Приложение № 9 от горепосочения нормативен
акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2020 г. до
31.03.2020 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация,
междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период,
както и с допълнителната информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН преди да
вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни
данни в настоящата информация към 31.03.2020 г. са:
•

г-н Даниел Стоянов Томов, Изпълнителен директор;

•

г-н Валери Борисов Петров, Председател на СД и неизпълнителен член на СД;

•

г-н Ивайло Иванов Симов, Зам.-председател на СД и неизпълнителен член на СД;

•

г-н Васил Александров Терзиев, Неизпълнителен член на СД;

•

„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700, представлявано от г-н Ивайло Иванов
Симов, Неизпълнителен член на СД;

•

г-н Георги Емилов Цветков, Неизпълнителен член на СД;
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
КЪМ 31.03.2020 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
През отчетния период не е извършвана промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Илевън
Кепитъл” АД. Към 31.03.2020 г. структурата на капитала на дружеството е следната:
Брой акции

%

„Фюжън Уъркс“ АД, ЕИК 205489294,

323 575

16,18%

„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700

200 000

10,00%

„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179

179 764

8,99%

„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347

143 812

7,19%

Физическо лице

188 753

9,44%

Други физически и юридически лица

963 360

48,19%

Информация за акционера

Посочените акционери са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13, буква „г” от Допълнителните
разпоредби на ЗППЦК и следователно могат да упражняват контрол по § 1, т. 14, буква „а” от
същите разпоредби.
Бележка: Представената информация за структурата на капитала е по данни на Централен
депозитар АД към 31.03.2020 г. и не отразява увеличението на капитала на дружеството, вписано в
ТР в следствие на осъщественото публично предлагане на 31.03.2020 г. Съгласно правилника на
Централен депозитар увеличението на капитала е заявено от дружеството незабавно, но е отразено
в регистъра на Централен депозитар АД с по-късна дата.
2.

Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „„Илевън Кепитъл” АД.
3.

Сключване или изпълнение на съществени сделки

Към 31.03.2020 г. „Илевън Кепитъл” АД не е сключвало и/или изпълнявало съществени сделки,
които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или
неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на
дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции от „Илевън
Кепитъл” АД, с изключение на посочените във финансовия отчет.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор
за съвместно предприятие от „Илевън Кепитъл” АД.
5.

Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На проведеното на 19.09.2019 г. редовно общо събрание на акционерите е прието решение за избор
на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния
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финансов отчет за 2019 г., а именно – Ърнст и Янг Одит ООД, с упълномощен представител на
одиторското предприятие - регистриран одитор Данаил Гецев, отговорен за одита на годишния
индивидуален финансов отчет на дружеството.
6.

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения
или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10
на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с
цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „Илевън Кепитъл” АД.
7.

Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество

През отчетния период СД на „Илевън Кепитъл” АД е взел решение за прехвърляне на дяловите участия
от “Илевън Фънд Кооператив“ към Дружеството на „Адормо“ ООД, „Аппзио“ ООД, „Артери“ ООД,
„Ветклауд Лтд.“, „Голдън Медия“ ООД, „Дейта Крафт енд Меджик“ ООД, „Джим Релм Текнолоджи“
АД, „ЕуроПАТЦ" ООД, „Карет.ио“ ООД, „КоКитчън“ ООД, „Маджин Апп Инк.“„Мадж.ио“ ООД,
„Майстер Плюс“ ООД, „Мелиса Клаймът“ АД, „Метрило“ ООД, „Новалоджи Инк.“, „Слоу Фууд
Къмпани“ ООД и „Янаду“ ООД. От тях през към датата на отчета са прехвърлени „Артери“ ООД,
„Дронамикс Глобал Лимитид“, „емБрейнТрейн“ ООД, „Карет.ио“ ООД, „Сенсика Текнолоджис“ ООД,
„Стробъри Енерджи Лондон Лтд.“ и „Янаду“ ООД. Освен това СД на Дружеството е взел решение да
участва в увеличаването на капитала на „Голдън Медия“ ООД, като запише нови 10 дружествени дяла с
номинална стойност от 1,00 лев на дял като паричната вноска в капитала на Дружеството в размер на
10,00 лева е направена и увеличението на капитал е вписано в Търговския Регистър. Също така, през
периода, Управителният съвет на “Илевън Фънд Кооператив“ е взел решение за прехвърляне по
номинал на дяловите участия на останалите съдружници в „Алхимера Инк“ ООД и „Ийзиматик
Текнолъджис“ ООД, инвестиции напълно обезценени и отписани в “Илевън Фънд Кооператив“ в
предходни периоди.
През отчетния период не са извършвани други покупки, продажби или учредяване на залог на дялови
участия в търговски дружества от „Илевън Кепитъл” АД.

01.06.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл” АД:

................................
Даниел Томов
/Изпълнителен директор/
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