
УВЕДОМЛЕНИЕ 

по чл.148 б от ЗППЦК  

от Опортюнити България Инвестмънт АД, с адрес: гр.София, ул.”Славянска” Nо 

29А 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

информираме всички заинтересовани лица, че: 

 

На 08.11.2013г. Опортюнити България Инвестмънт АД е получило Уведомление по чл. 

145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от Компас 

Инвест АД.  Със същото  дружеството е уведомено, че в следствие на Покупка на 

акции от капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД, дяловото участие на 

лицето в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило както следва: 

 

Дялово участие 

Състояние относно 
правото на глас 

преди извършване 
на промяната 

(притежавани акции 
преди осъществяване 

на сделката) 

Последна промяна в 
правото на глас (акции 

обект на сключената 
сделка) 

Актуално състояние 
относно правото на 
глас (притежавани 

акции след 

осъществената сделка) 

 брой процент брой процент брой процент 

Права на глас, които задълженото лице 
може да упражнява в общото събрание в 
резултат на придобиване (прехвърляне) 
от свое име на акции с право на глас в 

дружеството, включително и 
придобитите акции в резултат на 

увеличението на капитала на 
публичното дружество. 

1500 3 1500 3 3000 6 

 Акциите се притежават от управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове – 

Компас Прогрес 1500 акции и Компас Стратегия 1500 акции. 

 

На 12.11.2013г. Опортюнити България Инвестмънт АД е получило Уведомление по чл. 

145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от Станислав 

Илиев Ламбрев.  Със същото  дружеството е уведомено, че в следствие на Продажба на 

акции от капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД, дяловото участие на 

лицето в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило както следва: 

 

Дялово участие 

Състояние относно 
правото на глас 

преди извършване 
на промяната 

(притежавани акции 
преди осъществяване 

на сделката) 

Последна промяна в 
правото на глас (акции 

обект на сключената 
сделка) 

Актуално състояние 
относно правото на 
глас (притежавани 

акции след 
осъществената сделка) 

 брой процент брой процент брой процент 

Права на глас, които задълженото лице 
може да упражнява в общото събрание в 
резултат на придобиване (прехвърляне) 
от свое име на акции с право на глас в 

дружеството, включително и 
придобитите акции в резултат на 

увеличението на капитала на 
публичното дружество. 

15 500 31 500 1 15 000 30 

 

       Изп. директор: 


