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С настоящото бихме искали да оповестим, че на свое заседание Съветът на
директорите взе решение „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да прехвърли членството си в „Илевън
Фънд Кооператиф” У.А. на „Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД, ЕИК 206322428,
заедно с всички произтичащи от членството права и задължения, срещу заплащането на цена
в размер на EUR 78 (седемдесет и осем евро), определена на база на балансова стойност на
активите. След ефективното прехвърляне, „Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД ще
бъде единствен член в „Илевън Фънд Кооператиф” У.А. и ще притежава всички произтичащи
от членството права и задължения.
Решението е взето с оглед последователното поетапното изпълнение на плана за
оптимизиране на управлението на притежаваните от дружеството активи.
През 2019 година беше стартиран процес на прехвърляне на основната част от
портфолиото на „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 и
излизането от повечето от останалите дружества вече е приключено, но остават определен
брой компании, от които поради различни причини на този етап не е възможно излизане.
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 беше създадено дружеството
„Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД като 100% дъщерно на Илевън Кепитъл“ АД,
което да поеме оставащите активи на фонда и да 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 и ще позволи да се ликвидира
нидерландския фонд в най-кратък срок.
Решението съответства на Устава на Дружеството и на относимото действащо
законодателство и е съобразено с изискванията на чл. 114 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа. Планираната сделка ще бъде извършена при осъществяване на обичайната
търговска дейност на дружеството, без участие на заинтересовани лица.

За „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:
Даниел Томов – Изпълнителен директор

Адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ №31, Campus X, Сграда 1
Телефон: +359 889 835 663
Интернет страница: www.elevencapital.bg
Doc ID: 44a1a3c015c5564308318b202365978ce0ba58b5

