
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба 

(Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на 

Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и 

директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията 

 

 

„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД разкрива ватръшна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 

596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към Комисията за финансов 

надзор, „Българска фондова борса”АД и обществеността, като публикуваната 

информация може да бъде намерена на интернет страницата на „Българска фондова 

борса”АД и на избраната медия за разкриване на информация до обществеността-

www.x3news.com 

 

За периода до 31.12.2021 год. „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД е оповестило следната вътрешна 

информация: 

 

На 06.12.2021 год. е публикувано Съобщение относно допускането  от  Комитета 

по управление на Пазар ВЕАМ до търговия временна емисия акции, издадена от „ЕЙЧ 

АР КЕПИТЪЛ” АД за  осъществяване на първично публично предлагане на до 330 000 

обикновени безналични акции. 

На 15.12.2021 год. е публикувано Съобщение за 

1. успешното провеждане на 15.12.2021 г. на аукцион за първично публично 

предлагане на емисия акции, издадена от „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД  и  че са 

изпълнени условията, описани в Документа за допускане, а именно да бъдат 

подадени поръчки за записване на акции от увеличението на капитала, 

надвишаващи с 50 на сто предлаганото количество нови акции,  

 

2. продаващият акционер „Уеб Финанс” ЕООД, ЕИК 175323417, ще предложи 

публично до 220 000 броя съществуващи акции на 17.12.2021 год. ,  

 

На 20.12.2021 год. е публикувано Съобщение, че на проведения на 15 декември 

2021 г., аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на 

капитала на дружеството, на пазара за растеж BEAM, са записани и платени 330 000 

броя, обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лев и 

емисионна стойност 4.48 лв., всяка акция. Общият размер на набраните парични 

средства в резултат от предлагането е в размер на 1, 478, 400 лева. В резултат на 

публичното предлагане, капиталът на Емитента ще се увеличи на 3,037,733 броя акции, 

като всички издадени акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM. 

В рамките на организирания на 17 декември 2021 г., аукцион на пазара за растеж 

BEAM са закупени всички 220 000 броя съществуващи обикновени, поименни, 

http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=155344


безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка, от капитала на Ейч Ар Кепитъл 

АД, допълнително предложени от продаващия акционер Уеб Финанс ЕООД, ЕИК 

175323417, в съответствие с условията, заложени в Документа за допускане. 

 

 

 

 

28.02.2021 год.  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

гр. София 
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