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До  
Комисия за финансов надзор 
 
До  
Българска фондова борса АД 
 
До 
Обществеността 

 
 
  

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима 
към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД: 

 
Отчитайки, че „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД е миноритарен съдружник в „Метрило“ ООД 

и е инвестирало 50 000 (петдесет хиляди) евро под формата на конвертируем заем, Съветът на 
директорите на публичното дружество, взе предвид планираното прехвърляне на 
собствеността на всички дялове на дружеството на нов съдружник и прие решения, между 
които: 

 
• „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да продаде на Сендинблу, дружество регистрирано във 
Франция, всички свои 174 (сто седемдесет и четири) дяла от капитала на „Метрило“ 
ООД на цена и при условия, каквито съответно бъдат договорени със Сендинблу; 

 
• „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да гласува за вземане на решение от Общото събрание на 
съдружниците в „Метрило“ ООД („ОСС на Метрило ООД“) за приемането на 
Сендинблу за съдружник в „Метрило“ ООД; 

 
•  „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД да гласува за вземане на решение от ОСС на Метрило 
ООД за даване на съгласие всички 2 018 (две хиляди и осемнадесет) дялa от капитала 
на „Метрило“ ООД да бъдат прехвърлени (продадени) от съдружниците в „Метрило“ 
ООД на Сендинблу; 

 
• Сумите, дължими по Договора за конвертируем заем (главница и лихви), да бъдат 
върнати (изплатени) на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД вместо конвертирането им като 
непарична вноска в капитала на Дружеството. Връщането на заема заедно със 
съответните лихви да се извърши в деня на продажбата на дяловете от капитала 
„Метрило“ ООД на Сендинблу.  

 
Съветът на директорите, също взе решение, че упълномощава и възлага на г-н Даниел 
Стоянов Томов, в качеството му на Изпълнителен директор на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД , да 
извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед изпълнение на 
решенията. 
  

При прехвърлянето и за прехвърлянето на дяловете си в „Метрило“ ООД, „ИЛЕВЪН 
КЕПИТЪЛ” АД има право да получи от купувача следните плащания: 

 
• Сума в размер на 51 561,64 евро, представляваща пълно изплащане на Заема (главница 
и натрупани лихви); 
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• Ефективно плащане на сума в размер на 179 944,26 евро като част от продажната цена 
на дяловете, които „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД ще прехвърли на Купувача; 

• Сумата от 44 986,07 евро (представляваща част от продажната цена на дяловете, които 
„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД ще прехвърли на Купувача) следва да бъде платена от 
Купувача по Доверителна сметка. Тази сума следва да бъде съхранявана и съответно 
изплатена от Специалната сметка при условията на Рамковия Договор за покупка на 
дялове и Договора за доверителна сметка. 

 
Планираната дата за сключване на сделката по прехвърляне на дяловете е 01.06.2021. 

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