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УВЕДОМЛЕНИЕ
Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК), във връзка с чл. 114, ал. 2 от закона.
Относно: Oповестяване при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на сделка по чл.
114, ал. 2 в деня на сключването ѝ.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, в законоустановения срок по чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 114, ал.
2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че между
„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД и „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.) е подписано
споразумение за замяна (EXCHANGE AGREEMENT) на дълг срещу капитал, в резултат на
което публичната компания придобива 86 942 (осемдесет и шест хиляди деветстотин
четиридесет и две) привилегировани акции от Серия А5 (86,942 shares of Series A5 Preferred
Stock) от капитала на „Контент Инсайтс Инк.“ като следствие от прекратяването от страна
на „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД на правата по подписаните договор за конвертируем заем
(Note Investment Agreement) от 26.11.2019 г. и конвертируема менителница (Convertible
Note) от 26.11.2019 г. срещу получаване на посочените акции в замяна на вземанията,
възникнали през 2019 г.
Сделката е извършена при осъществяване на обичайната търговска дейност на
публичното дружество, но при участие на заинтересовано лице по смисъла на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, доколкото изпълнителният директор на „ИЛЕВЪН
КЕПИТЪЛ” АД - г-н Даниел Томов, е член на СД на публичното дружество и същевременно
е член на управителния орган на „Контент Инсайтс Инк.“ (Content Insights, Inc.).
На основание чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК, протоколът за взетото решение по чл.
114, ал. 2 от ЗППЦК, е представен в Комисия за финансов надзор по надлежния ред и в
законово установения срок (вх. № РГ-05-1689-2#1 / 26.07.2021).
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