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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 акционер в „Енхенсив РД” АД, 

акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията с ЕИК 205393506, Ви уведомяваме, че в изпълнение на решение на акционерите 
да се разпредели печалбата за 2021 г.„Енхенсив РД” АД, изплати на „Илевън Кепитъл“ АД 
дивидент в размер на 247 440 (двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет 
) лева. Дружеството изплаща за поредна година дивидент на публичната компания. 

„Енхенсив РД” АД (опериращо под наименованието Enhancv - https://enhancv.com) е 
едно от дружествата в инвестиционния портфейл на публичната компания, които са с добър 
потенциал за международна експанзия.  

Енхенсив разработва софтуер и извършва други дейности в областта на 
информационните технологии. Дружеството предлага онлайн услуга за създаване и 
оформление на професионална автобиография. Инструментът в няколко стъпки насочва и 
съветва потребителя в процеса на създаване на едно или повече професионални резюмета, 
персонализирани към всяка работна обява като десетки хиляди потребители в САЩ и други 
страни ползват продукта на компанията. 

Това е едно от дружествата, което по наша разумна преценка разполага с най-голям 
потенциал за бъдещо развитие и увеличаване на стойността на участието в него. 
 

 
За „ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД: 
 

Даниел Томов – Изпълнителен директор. 
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