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С настоящото бихме искали да оповестим, че с оглед изпълнение на поетите с
проспекта на публичната компания ангажименти, бе създадено дружеството „Илевън Фънд
Кооператиф България“ ЕООД, ЕИК 206322428, с едноличен собственик - „Илевън Кепитъл“
АД.
През 2019 година е стартиран процес на прехвърляне на основната част от
портфолиото на придобития от публичната компания нидерландски инвестиционен фонд
„Илевън Фънд Кооператиф“ в „Илевън Кепитъл“ АД, в резултат, на което компанията пряко
да притежава миноритарни участия в перспективните компании от него, както и поетапно
излизане от инвестициите в останалите дружества преди да се ликвидира фонда.
Към настоящия момент прехвърлянето на участията в перспективните компании вече
или е приключено, или се очаква да приключи скоро. Излизането от повечето от останалите
дружества също вече е приключено, но остават определен брой компании, от които поради
различни причини не е възможно излизане до края на 2020 г..
Междувременно „Илевън Кепитъл“ АД се придържа към първоначалния си план за
ликвидиране на „Илевън Фънд Кооператиф“ с цел да бъдат спестени разходите по
поддържането на структурата в Нидерландия. В тази връзка се създава междинното звено
„Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД като 100% дъщерно на Илевън Кепитъл“ АД,
което ще поеме оставащите активи на фонда и ще осигури необходимото време за
приключване на процеса по излизане от останалите в него дружества.
Чрез тази стъпка ще се минимизират разходите по освобождаване от участията в тези
дружества, които не представляват инвестиционен интерес за публичната компания, при
минимални разходи от страна на публичната компания. Това ще позволи да се ликвидира
нидерландския фонд като същевременно „Илевън Кепитъл“ АД ще положи грижата на добър
стопанин към ликвидирането на оставащите несъществени активи без това да окаже
негативно влияние на основния портфейл.
Горното решение ще позволи да се постигне в най-кратък срок заложената в проспекта
цел за ликвидация на нидерландския фонд, както и крайната цел - постигане на по-висока
балансова стойност на акциите на публичното дружество.
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