
РЕШЕНИЕ 

НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА 

НА „УЕБ ФИНАНС”ЕООД 

 

Днес 15.11.2021 г. в гр. София,  

Христо Георгиев Христов 

В качеството си на едноличен собственик на капитала на  „Уеб финанс“ ЕООД, ЕИК 

175323417, със седалише и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Александър 

Дондуков“ № 82 

 

Като взех предви факта, че  „Уеб финанс“ ЕООД гр. София притежава 552 808 броя 

безналични поименни акции от капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД ЕИК 204654533, със 

седалише и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 

 

ВЗЕХ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: 

 

„Уеб финанс“ ЕООД да предложи  за публично предлагане  посредством Пазара за растеж 

(BEAM),  организиран от „БФБ-София”  АД притежавани от Дружеството обикновени, 

поименни,  безналични акции от капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД при следните условия: 

1. В случай, че в рамките на аукциона за първично публично предлагане на акциите от 

увеличението на капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД,  извършвано в съответствие с 

решение на Общото събрание на акционерите от 14.10.2011 г,  бъдат подадени поръчки 

за записване на акции от увеличението на капитала, надвишаващи с 50 на сто 

предлаганото количество от 330 000  нови акции (т.е бъдат подадени поръчки за 

записване на най-малко 495 000 нови акции), продаващият акционер „Уеб Финанс" 

ЕООД, ЕИК 175323417, ще предложи публично до  220 000 броя съществуващи акции, с 

ISIN код BG1100016218, на цена 4.48 лв на акция. Предлагането ще се извърши  по време 

на откриващия аукцион от търговската сесия на пазар BEAM, на втория работен ден, след 

провеждане на аукциона за първично публично предлагане на акциите от увеличението 

на капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД или при необходимост по друг начин и в друг ден, 

съгласувано с Комитета по управление на пазар BEAM.  

И 

 

2.    „Уеб Финанс" ЕООД няма да продава акции от капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, 

различни от тези по т. 1, за период от 12 месеца, считано от датата на решението на 

Комитета по управление на пазар BEAM за допускане на всички издадени акции на 

Емитента до търговия на пазар BEAM. 

 

Упълномощава Управителя на Дружеството да предприеме необходимите действия за изпълнение 

на решението.  

 

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

 

 

/ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ/ 
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