
Съобщение Company Announcement 

  

19-08-2014, София 19-08-2014, Sofia 

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” 

АДСИЦ – Дружеството или ИКПД 

Intercapital Property Development ADSIC – “The 

Company” or “ICPD” 

БФБ-София: 4IC BSE – Sofia: 4IC 

NewConnect: ICD NewConnect: ICD 

Bloomberg: 4IC:BU Bloomberg: 4IC:BU 

  

Относно: Продажба на дъщерни дружества Subject: Sale of subsidiaries 

  

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните 

органи и обществеността за следното:  

На 18.08.2014 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ 

ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, в 

качеството си на едноличен собственик на 

капитала на „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД, ЕИК 

203175277, сключи договор за покупко-

продажба на налични акции, с който продаде 

1 303 400 броя налични акции, всяка от които с 

право на глас или 100% от капитала на 

“АХЕЛОЙ ИМО” ЕАД за обща стойност от 

4 096 212.79 лева. 

На 18.08.2014 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ 

ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, в 

качеството си на едноличен собственик на 

капитала на „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД, ЕИК 

203174990, сключи договор за покупко-

продажба на налични акции, с който продаде 

331 550 броя налични акции, всяка от които с 

право на глас или 100% от капитала на 

„АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД за обща стойност 

от 335 000.00 лева. 

 

With the present, ICPD informs the regulatory 

authorities and the public about the following:  

On 18.08.2014 INTERCAPITAL PROPERTY 

DEVELOPMENT ADSIC, in its capacity of sole 

owner of the capital of AHELOY IMO EAD, UIC 

203175277, concluded a contract for sale of 

materialized shares, pursuant to which ICPD sold 

1 303 400 materialized shares, each with a voting 

right, representing 100% of the capital of 

AHELOY IMO EAD for a total value of BGN 

4 096 212.79. 

On 18.08.2014 INTERCAPITAL PROPERTY 

DEVELOPMENT ADSIC, in its capacity of sole 

owner of the capital of AHELOY IMO 2014 EAD, 

UIC 203174990, concluded a contract for sale of 

materialized shares, pursuant to which ICPD sold 

331 550 materialized shares, each with a voting 

right, representing 100% of the capital of 

AHELOY IMO 2014 EAD for a total value of 

BGN 335 000.00 

 

  

За контакти: Enquiries: 

Милен Божилов Milen Bozhilov 

Директор връзки с инвеститорите Director Investor Relations 

Email: milen@icpd.bg  Email: milen@icpd.bg  

Това съобщение се публикува посредством: This announcement has been issued through:  

X3 News – информационният портал на БФБ-

София и 

X3 News – the company news service of BSE – 

Sofia and 

Порталът EBI на Варшавската Фондова Борса. The EBI service of Warsaw Stock Exchange. 
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