
  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

От „Опортюнити България Инвестмънт” АД, 

ЕИК 200741300  

 

Относно: уведомление относно приключила 

подписка 

 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

 

 

В изпълнение на изискването на чл.112б, ал.12 от ЗППЦК и във връзка с 

чл.24, ал.1 от Наредба№2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане 

и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 

информация, Ви уведомяваме, че публичното предлагане на акциите от 

увеличението на капитала на дружеството, извършено по решение на Съвета на 

директорите от дата 21.03.2019 г. и съгласно Проспект за първично публично 

предлагане на акции на Опортюнити България Инвестмънт АД, потвърден от 

Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 694-E / 21.05.2019г. е 

приключило, както следва:  

  

До крайния срок на подписката – 16.07.2019 г. от предложени нови 3 400 000 броя 

обикновени безналични акции, с единична номинална стойност 1,00 лев и емисионна 

стойност от 1,40 лева, бяха реално заплатени всички 3 400 000 броя и тяхната обща 

емисионна стойност в размер на 4 760 000 лева беше внесена изцяло по 

набирателна сметка на дружеството, открита в ЦКБ АД- клон Мадрид.  

  

Публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Опортюнити 

България Инвестмънт” АД приключи успешно на 16.07.2019 г. без да са налице 

затруднения, спорове и други подобни и при следните резултати: 

- Общ брой записани и изплатени акции – 3 400 000 броя; 

- Номинална стойност на една акция – 1,00 лев; 

- Емисионна стойност на една акция – 1,40 лева; 

- Брой лица, записали акции от увеличението на капитала - 13 броя; 

- Сума, получена от записаните и заплатени акции – 4 760 000 лева; 

- Разходи за публично предлагане: 

 

Вид разход Сума(лева) 

Комисия за финансов надзор   

Такса КФН за издаване на потвърждение проспект 0 

Централен депозитар 
 

Такса депозиране на правата 1 022 

Такса депозиране на акциите 1 022 

Издаване на удостоверение за упражнени/неупражнени 

права 
20 

Издаване на удостоверение за постъпили суми от продажби 

на права по сметка на Централен Депозитар АД 
24 



 
 

Такса издаване на  ISIN на емисията права 72 

Българска фондова борса 
 

Регистрация на акциите за търговия на Българска фондова 

борса 
500 

Други 
 

Вписване в Търговския регистър на увеличението на 

капитала 
30 

Възнаграждение за изготвяне на проспекта и обслужване 

увеличението на капитала 
10 000 

Общо 12 690,00  

 

Общият размер на всички заплатени до момента от „Опортюнити България 

Инвестмънт” АД разходи (в т.ч. такси, възнаграждения и други разходи) възлизат на 

12 690,00 лв.  

   

 

    

   

 

 

 

С уважение:  

Иван Янев  

Изпълнителен директор  


