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 31.12.2020 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.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ОТНОСНО „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД КЪМ 31.12.2020 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 31.12.2020 г. структурата на капитала на дружеството е следната:
Брой акции

%

„ФЮЖЪН УЪРКС“ АД, ЕИК 205489294,

323 575

14,06%

„Илевън България“ ООД, ЕИК 202051700

214 285

9,31%

„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179

179 764

7,81%

„ИТ Уеб“ АД, ЕИК 202870347

143 812

6,25%

Физическо лице

188 753

8,20%

Информация за акционера

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 31.12.2020 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.
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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
През отчетния период не е приемано решение за промяна на одитора 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 не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на
дялови участия в търговски дружества от „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД.
8. Движение на цената на акциите на дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2020 г. -31.12.2020 г.
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29.01.2021 г.
гр. София

Цена

За „Илевън Кепитъл” АД:

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