„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
към 31.03.2022 г.
1.
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия
резултат и собствения капитал на емитента
Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Илевън Кепитъл“ АД през отчетния
период (01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.)
2.
Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група
Към датата на настоящия отчет, „Илевън Кепитъл“ АД не е част от икономическа група (група
предприятия по смисъла на закона за счетоводството.
3.
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството,
даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
В периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.:
 Не са извършени организационни промени в рамките на емитента;
 Не е започнало производство по преобразуване;
 Няма извършени апортни вноски от емитента;
 Няма преустановени дейности;
 Не е отдавано под наем имущество на дружеството.
 През отчетния период не са осъществявани промени в икономическата група (група
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството). Дружеството не е част от
икономическа група.
4.
Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко
до края на текущата финансова година
„Илевън Кепитъл“ АД не e публикувало прогноза за финансовия резултат от своята дейност за
текущата финансова година.
5.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата
гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния
период
Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на
„Илевън Кепитъл“ АД
През отчетния период 01.01.2022 – 31.03.2022 г. не е извършвана промяна в лицата,
упражняващи контрол върху „Илевън Кепитъл“ АД.

Към 31.03.2022 г. структурата на капитала на дружеството е следната:
Информация за акционера
Брой акции
„Фюжън Уъркс“ АД, ЕИК 205489294,
323 575
„Илевън България“ АД, ЕИК 206668720
214 285
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179
179 764
176 545
HORIZON PLATINUM PORTFOLIO
Физическо лице
188 753
Други физически и юридически лица*
1 218 606

%
14,06%
9,31%
7,81%
7,67%
8,20%
52,95%

* Тази част от акционерния капитал се притежава от 30 юридически лица (426 085 броя акции) и 342 физически
лица (792 521 акции).

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода
01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.
към 31.03.2022
към 31.12.2021
Брой
Брой
%
%
акции
акции
323 575
14,06%
323 575
14,06%
214 285
9,31%
214 285
9,31%
179 764
7,81%
179 764
7,81%
176 570
7,67%
176 545
7,67%
188 753
8,20%
188 753
8,20%
1 218 606 52,95% 1 218 581 52,95%
2 301 528 100,00% 2 301 528 100,00%

Акционер
„Фюжън Уъркс“ АД, ЕИК 205489294
„Илевън България“ АД, ЕИК 206668720
„Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179
HORIZON PLATINUM PORTFOLIO
Физическо лице
Други физически и юридически лица
Общо:

6.
Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента
към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от началото на
текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно
Към 31.03.2022 г. следните членове на СД притежават акции на дружеството:
- Даниел Томов притежава 1 428 броя акции/гласове в ОСА или 0,06 % от капитала на
дружеството/от гласовете в ОСА. Акциите не са придобити през отчетния период.
Няма настъпили изменения през отчетния период.
Останалите членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД не притежават акции, емитирани от
дружеството.
7.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал
на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по
всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се
представя информация за всяко производство поотделно
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения
или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
8.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество или от
техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения
общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с
посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на
взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето
заемополучател, размера на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване
на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване,
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размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази
разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.
В началото на март 2022 г. дружеството оповести по надлежния ред финализирането на
планирано в началото на годината трансформиране в капиталово участие на конвертируемия
заем, предоставен от „Илевън Кепитъл” АД на СмартОкто360 Б.В. (SmartOcto360 B.V.). В
резултат на конвертирането, нидерландската компания от инвестиционния портфейл на
„Илевън Кепитъл” АД издаде в полза на публичното дружество 2 297 (две хиляди двеста
деветдесет и седем) привилегировани акции (preference shares) от капитала му. Планираната
сделка по конвертиране на заема в капитал е извършени при осъществяване на обичайната
търговска дейност на Илевън Кепитъл” АД и в нея не участват заинтересовани лица, поради
което тя не попада в обхвата на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
Освен посоченото по-горе, през отчетния период „Илевън Кепитъл“ АД не е отпускало заеми,
предоставяло гаранции или поемало задължения общо към едно или свързани лица или техни
дъщерни дружества.
Digitally signed by Daniel
Дата: 29.04.2022 г.

Daniel
Stoyano
За „Илевън Кепитъл“ АД: .............................................
v Tomov

Stoyanov Tomov
DN: email=daniel@eleven.bg,
cn=Daniel Stoyanov Tomov,
serialNumber=PNOBG-74041363
06, givenName=Daniel,
sn=Tomov,
2.5.4.97=NTRBG-205485399,
o=ELEVEN CAPITAL AD, l=Sofia,
c=BG
Date: 2022.04.29 18:03:23 +03'00'

Даниел Томов
/Изпълнителен директор/
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