
ИНФОРМАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА 

ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, 
НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.06.2021 г.

1. Информация, която не е била направена публично достояние, свързана 
пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови 
инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе 
чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях 
дериватни финансови инструменти:

През периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. „Илевън Кепитъл” АД е оповестило 
следната информация до КФН, БФБ АД и обществеността:

Дата Събитие

04.01.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността съобщение за 
сключен договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови Пазари” 
ЕООД – оператор на медията X3News, както и че през 2021 г. „Илевън Кепитъл” 
АД ще разкрива регулираната информацията до обществеността чрез „X3News“, 
достъпна на интернет адрес: www.x3news.com, вместо чрез използваната досега 
медия - www.investor.bg, с пояснение, че цялата подадена информация до КФН, 
БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството на 
адрес https://elevencapital.bg/investitori/.

29.01.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за 
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на 
ЕП и на Съвета, с което оповестило, че на свое заседание Съветът на 
директорите е взел 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. С уведомлението е 
уточнено, че 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, както и че 
решението е взето с оглед последователното поетапното изпълнение на плана за 
оптимизиране на управлението на притежаваните от дружеството активи. 
Посочено е, че през 2019 година е 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 да излезе от инвестициите в 
останалите дружества, преди да се ликвидира фонда. Разяснено е, че към 
момента на оповестяването, 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. Уточнено е, че 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 и в тази връзка е 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. Посочено 
е, че чрез тази стъпка ще се минимизират разходите по освобождаване от 
участията в тези дружества, които не представляват инвестиционен интерес за 
публичната компания и че тя ще позволи да се ликвидира нидерландския фонд в 
най-кратък срок, както и че решението съответства на Устава на Дружеството и 
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на относимото действащо законодателство и е съобразено с изискванията на чл. 
114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а планираната сделка 
ще бъде извършена при осъществяване на обичайната търговска дейност на 
дружеството, без участие на заинтересовани лица.

29.01.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен 
отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

03.02.2021 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, че в изпълнение на решение на съдружниците да се разпредели 
печалбата за 2020 г., както и натрупана печалба за изминали години, 
„Бизнесмап“ ООД е изплатило на „Илевън кепитъл“ АД дивидент в размер на 
378 394 лева (триста седемдесет и осем хиляди, триста деветдесет и четири лева). 
Цялото уведомление е достъпно чрез „X3News“, на интернет адрес: 
www.x3news.com, чрез интернет страницата на дружеството на адрес 
https://elevencapital.bg/novini-i-informatsiya/.

11.02.2021 г. Дружеството е разкрило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, че процедурата по прехвърляне на членството в „Илевън Фънд 
Кооператиф” У.А., от публичното дружество на „Илевън Фънд Кооператиф 
България“ ЕООД, ЕИК 206322428, е финализирана, а планираната сделка е 
извършена в изпълнение на приетите от Съвета на директорите на „Илевън 
Кепитъл” АД решения, при осъществяване на обичайната търговска дейност на 
дружеството, без участие на заинтересовани лица и е реализирана в съответствие 
с Устава му и относимото действащо законодателство. 

17.02.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ и обществеността като вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, че на 16.02.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово 
участие в „Илевън Кепитъл“ АД, както следва: • КЕЙ БИ СИ АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ НВ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, действащо за сметка на 
управляваните от него договорни фондове (ДФ) ДФ ОББ Платинум Облигации, 
ДФ ОББ Премиум Акции, ДФ ОББ Балансиран Фонд, ДФ ОББ Глобал Растеж, 
чрез сделки, чийто сетълмент е на 10.02.2021 г. е придобило общо 119 572 броя 
обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, представляващи общо 
5,20 %, съответно ДФ ОББ Платинум Облигации – 2,16%, ДФ ОББ Премиум 
Акции – 1,45%, ДФ ОББ Балансиран Фонд – 0,98 %, ДФ ОББ Глобал Растеж – 
0,61% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Илевън Кепитъл“ АД. 
В резултат на сделките правото на глас на КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 
НВ - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ в общото събрание на акционерите на публичното 
дружество се променя от 0% на 5,20%.

01.03.2021 г. Дружеството е оповестило пред КФН, БФБ и обществеността като вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа, че на 01.03.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово 
участие в „Илевън Кепитъл“ АД, както следва: • „ИТ УЕБ“ АД, чрез сделка, 
чийто сетълмент е бил на 26.02.2021 г. е прехвърлило част от притежаваните от 
него обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, представляващи 
общо 3,23 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Илевън 
Кепитъл“ АД. В резултат на сделката правото на глас на „ИТ УЕБ“ АД в общото 
събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 6,25 % на 
3,02% от всички права на глас или - 69 570 гласа.

24.03.2021 г. Дружеството е разкрило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, относно решение на СД за закупуване от ТЕЛОР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
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ЛИМИТИД - дружество, регистрирано съгласно законите на остров Ман на 
21.09.1995г., с адрес: ет. 1, сгради Юбилее, ул. Виктория, Дъглас, Остров Ман 
IM1 2SH, фирмен №. 075536C,  на 37 987 акции клас „А“ от капитала на 
„МЕЛИСА КЛАЙМЪТ” АД, с ЕИК 204664844, за цена 379,87 лв. Пояснено е, че 
„МЕЛИСА КЛАЙМЪТ” АД е дружество от инвестиционния портфейл на 
публичната компания. Компанията разработва и предлага дигитални устройства 
и услуги за умно управление на дома. Посочено е, че сделката се извършва при 
осъществяване на обичайната търговска дейност на публичното дружество като в 
нея не участват заинтересовани лица по смисъла на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, както и че към момента на оповестяването сделката 
не е финализирана и че тя е насочена към повишаване на прякото участие на 
„Илевън Кепитъл”АД в капитала и в правата на глас в общото събрание на 
акционерите на „МЕЛИСА КЛАЙМЪТ“ AД, в което публичната компания към 
момента има миноритарнo акционерно участие.

31.03.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността годишния 
одитиран финансов отчет за дейността си през 2021 г.

05.04.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, относно решение на Съветът на директорите „Илевън Кепитъл” АД да 
направи поредна инвестиция в размер на 100 000 (сто хиляди) евро под формата 
на конвертируем заем в „Дронамикс Глобaл Лимитeд“, дружество с ограничена 
отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Англия и 
Уелс, с адрес на управление: Фоундърс Фактори, Нортклиф Хаус, етаж 4, Улица 
Йънг, Лондон, Обединеното кралство, W8 5EH, регистрирано под номер 
11673152 (Dronamics Global Limited, company registration number 11673152). 
Целта на сделката е подпомагане на планираните бизнес дейности на 
„Дронамикс Глобaл Лимитeд“в замяна на придобиването на права върху 
определени акции от капитала му съгласно условията, посочени в специално 
Споразумение – SAFE (Simple Agreement for Future Equity), което предстои да 
бъде сключено между „Илевън Кепитъл” АД като инвеститор от една страна и 
„Дронамикс Глобaл Лимитeд“ - от друга. Инвестиционната сделка се извършва 
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. Към настоящия момент сделката не е 
финализирана. Планираната сделка е израз на желанието на „Илевън Кепитъл” 
АД да продължи да подпомага планираните бизнес дейности на „Дронамикс 
Глобaл Лимитeд“, в което публичната компания има пряка миноритарна 
инвестиция.

07.04.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, отчитайки, че „Илевън Кепитъл” АД е миноритарен акционер в “Сенсика 
Текнолоджис” ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 
Агенция по вписванията с ЕИК 202229035, Съветът на директорите прие 
решение „Илевън Кепитъл” АД да предостави допълнителен заем в размер на 50 
000 (петдесет хиляди) евро на "Сенсика Текнолоджис" ООД, като израз на 
желанието си да подпомогне планираните му бизнес дейности. Инвестиционната 
сделка се извършва 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.

22.04.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета – покана за онлайн среща с ръководството на Илевън Кепитъл АД. 
Изпълнителният директор, Даниел Томов и Председателят на Борда на 
директорите, Валери Петров ще направят преглед на резултатите на компанията 
за дейността ѝ през 2020 година. Корпоративното ръководство ще ви запознае и 
с последните новини, свързани с компаниите от портфейла на Илевън Кепитъл.

Doc ID: 698d1d13c5060f5ccb2653ea36b3234171a578f8



4

Събитието е насочено към настоящите акционери на компанията, бъдещи 
инвеститори или хора с интерес в технологиите и инвестициите.
Регистрацията за събитието е задължителна. Запазете своето място тук - 
https://www.eventbrite.com/e/151929510255
Можете да задавате предварително своите въпроси на следния линк - 
https://bit.ly/32Etkml
Повече за „Илевън Кепитъл“ АД:
Публичната компания „Илевън Кепитъл“ АД (борсов код: 11C) е дялов 
инвеститор с фокус върху предприемачи от България и региона. Екипът на 
дружеството е един от пионерите в инвестирането на най-ранен етап в Източна 
Европа и е съставен от предприемачи и професионалисти в областта на 
инвестициите, които са с над 150 сделки в технологични компании през 
последните 5 години.
С придобиването на публичен статут на дружеството в началото на 2020 година, 
Илевън Кепитъл АД за първи път предостави възможност на по-широк кръг 
български индивидуални и институционални инвеститори да имат пряко участие 
в подема на местната стартъп екосистема, която през последните години се 
развива все по-успешно.

05.05.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен 
отчет за първо тримесечие на 2021 г.

21.05.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността покана за 
свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на 
акционерите със следното съдържание:
Съветът на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД, на основание разпоредбите на 
чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно, годишно, присъствено, 
заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2021 г. в 
11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. 
(координирано универсално време UTC), в гр. София 1729, бул. „Александър 
Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, с уникален идентификационен код на 
събитието - 11C30062021RGOSA, при следния дневен ред и предложения за 
решения:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото 
събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 
2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на 
акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 
2020 г. и одиторския доклад;
3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството 
финансов резултат за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на 
акционерите приема решение финансовият резултат на дружеството за 2020 г. да 
бъде отнесен счетоводно като неразпределена печалба;
4. Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за 
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Илевън 
Кепитъл“ АД за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на 
акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията 
на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на 
директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 
2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава 
от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за 
дейността им през 2020 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на 
„Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание 
на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на 
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„Илевън Кепитъл“ АД за 2020 г.;
7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. 
Предложение
за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния 
състав: Мартин Божидаров Узунов, Драгомир Иванов Вучев - независим член и 
Румяна Тодорова Гичева - независим член.
8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на 
възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото 
събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет, 
считано от датата на избирането му и размер на възнаграждението на неговите 
членове, съгласно писмените материали.
9. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: 
Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие 
„ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, с per. № 108 и ЕИК 130972874, е упълномощен 
представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Данаил Гецев, за 
извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на 
„Илевън Кепитъл“ АД през 2021 г., съгласно препоръка на одитния комитет на 
дружеството;
10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите за периода от 14.04.2020 г. до 31.12.2020 г.; Предложение за 
решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за 
дейността на директора за връзки е инвеститорите за периода от 14.04.2020 г. до 
31.12.2020 г.

За предстоящото корпоративно събитие, по надлежния ред и в нормативно 
определения срок, е уведомено и „ЦД“ АД.

31.05.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, отчитайки, че „Илевън Кепитъл” АД е миноритарен акционер 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);
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 
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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.

01.06.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, че процедурата по заличаване на нидерландското дружество „Илевън 
Фънд Кооператиф” У.А. от регистъра на Нидерландската търговска камара е 
приключила. Считано от 31.05.2021 г. правният субект е отписан от търговския 
регистър като регистрацията е прекратена поради приключила ликвидация. 
Прехвърлянето на „Илевън Фънд Кооператиф” У.А. от публичното дружество на 
дъщерното дружество „Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД, 
ликвидацията на инвестиционния фонд и неговата дерегистрация от 
нидерландския търговския регистър, бяха осъществени поетапно в рамките на 
преструктурирането на инвестиционния портфейл на публичната компания и 
оптимизирането на инвестиционния процес, в рамките на обичайната търговска 
дейност на дружеството, при стриктното спазване на относимото действащо 
законодателство.

04.06.2021 г. Дружеството е разкрило публично пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна 
информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на 
Съвета, отчитайки че „Илевън Кепитъл” АД е миноритарен съдружник в „Корс 
Дот” ООД, ЕИК 203482835, че е планирано увеличение на капитала на „Корс 
Дот” ООД от 1 135 (хиляда сто тридесет и пет) лева на 1 313 (хиляда триста и 
тринадесет) лева, чрез издаването 178 (сто седемдесет и осем) нови дружествени 
дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, и цена 
на придобиване в размер на 9 269.91 лева (девет хиляди двеста шестдесет и девет 
лева и деветдесет и една стотинки) за един дружествен дял, както и че „Илевън 
Кепитъл” АД желае да подпомогне планираните бизнес дейности на „Корс Дот” 
ООД, Съветът на директорите прие решение публичното дружество да направи 
инвестиция в размер на 99 699,10 лв. (деветдесет и девет хиляди шестстотин 
деветдесет и девет лева и десет стотинки) в „Корс Дот” ООД за осъществяване и 
развитие на дейността му, в замяна на придобиването на 10 (десет) нови дяла от 
увеличението на капитала на „Корс Дот” ООД, възлагайки на Даниел Стоянов 
Томов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да 
предприеме всички необходими правни и фактически действия, необходими за 
ефективното изпълнение на взетото решение. Инвестиционната сделка се 
извършва 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.

30.06.2021 г. Дружеството е оповестило по надлежния ред и в законово определения срок 
протокола от проведеното на същата дата заседание на редовното годишно 
отчетно събрание на акционерите.

2. Информация за стоковите деривати, която не е била направена 
публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или 
свързана пряко със свързания спот договор за стоки и която, ако бъде направена 
публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цените на тези 
деривати или свързани спот договори за стоки и когато става въпрос за информация, 
която може основателно да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита 
по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равнището на Съюза или 
на национално равнище, пазарните правила, договорите, обичайните правила или 
практики на съответните пазари на стокови деривати или спот пазари;

„Илевън Кепитъл”АД не е емитент или притежател на стокови деривати.
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3. Информация във връзка с квотите за емисии или продаваните на търг 
основани на тях продукти, която не е била направена публично достояние, която се 
отнася пряко или косвено до един или повече такива инструменти и която, ако бъде 
направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на 
тези инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

„Илевън Кепитъл” АД не притежава квоти за емисии или продавани на търг 
основани на тях продукти.

4. Информация за лицата, натоварени с изпълнението на нареждания 
относно финансови инструменти, тя означава също информация, предадена от 
клиент и свързана с подадени, но все още неизпълнени нареждания на клиента, 
свързани с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до 
един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече 
финансови инструменти и, ако бъде разкрита публично, би могла да повлияе 
чувствително върху цената на тези финансови инструменти, цената на свързаните 
спот договори за стоки или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

Всички решения, свързани с ценните книжа на дружеството, се вземат от Общото 
събрание на акционерите. Те стават публично достояние, съгласно разпоредбите на 
ЗППЦК и се публикуват в системата на КФН е–Register, платформата X3News, както и на 
уебсайта на дружеството, достъпен на адрес https://elevencapital.bg/. 

30.07.2021 г.
гр. София За „Илевън Кепитъл“ АД:        ................................

                                                       Даниел Томов
                                          /Изпълнителен Директор /
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