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С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима
към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:
Съветът на директорите на свое заседание реши „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да даде
съгласието си по следните въпроси, свързани с приемането на нов съдружник в „А4E“ ООД,
ЕИК 203608928, дружество, възнамеряващо чрез увеличение на капитала си да набере
средства, които да използва за изпълнение на одобрения си 36 месечен Бизнес план и
Инвестиционната си програма, в което публичната компания има пряка миноритарна
инвестиция в размер на 11.41% от капитала, а именно:
• „Ю ЕФ ЕС БИ“ Инк. да бъде прието за съдружник в „А4E“ ООД;
• да бъде увеличен капиталът на „А4E“ ООД от 26 797,00 лева на 27 634,00 лева на
основание член 137, ал. 1, т. 4 във вр. с член 148, ал. 1, т. 2 и 3 от Търговския закон чрез
издаването на нови 837 дружествени дяла с номинална стойност от 1,00 (един) лев всеки дял;
• новите 837 дяла да бъдат записани изцяло от новоприетия съдружник, при цена на
придобиване) в размер на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) евро или тяхната равностойност
в български лева общо за всички придобити дялове от увеличението на капитала;
• „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД се отказва от правото си по член 148, ал. 2 от Търговския
закон да участва в увеличението на капитала на „А4E“ ООД;
Инвестиционното решение е взето във връзка с и при осъществяване на обичайната
търговска дейност на публичното дружество, като се има предвид, че в планираната сделка не
участват свързани или заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
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