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С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима
към „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД:
Отчитайки, че „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД е миноритарен акционер в „Енхенсив РД”
АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към
Агенция по вписванията с ЕИК 205393506, че в резултат на преобразуване чрез вливане
„Енхенсив РД” АД, става универсален правоприемник на „Енхенсив“ ЕООД, с ЕИК
203025886 и притежаваните от „Енхенсив“ ЕООД акции от капитала на „Енхенсив РД” АД
стават собствени на „Енхенсив РД” АД, че „Енхенсив РД” АД планира едновременно
намаляване и увеличаване на капитала си чрез обезсилване на общо 4 004 (четири хиляди и
четири) собствени налични обикновени поименни акции от клас А и привилегировани
поименни акции от клас Б, с номинална стойност от 1 (един) лева всяка и издаване на нови
4 004 (четири хиляди и четири) налични обикновени поименни акции от клас А, с номинална
и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една, както и че „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД е
съгласен с предложеното намаляване на капитала и желае да участва в планираното
увеличение на капитала на „Енхенсив РД” АД , Съветът на директорите на „ИЛЕВЪН
КЕПИТЪЛ” АД прие решение с което одобрява предложеното намаляване на капитала и
участието в планираното увеличение на капитала на „Енхенсив РД” АД чрез придобиване на
656 (шестстотин петдесет и шест) налични, обикновени поименни акции от клас А, с
номинална и емисионна стойност от 1 (един) лева всяка, като възлага на Даниел Стоянов
Томов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на публичното дружество, да
предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетото
решение и да подпише всички документи в тази връзка.
Инвестиционната сделка ще се извърши при осъществяване на обичайната търговска
дейност на публичното дружество, като в нея не участват свързани или заинтересовани лица
по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
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