
 

Съобщение Company Announcement 

  

18-09-2017, София 18-09-2017, 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 

  

Относно: Разкриване на информация по 

чл. 148б от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа 

Regarding: Disclosure of information under 

Art.148b of the Bulgarain Law on the Public 

Offering of Securities 

  

С настоящото ИКПД уведомява 

обществеността за следното: 

На 14.09.2017 г. Дружеството е получило 

уведомление от УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД за разкриване на дялово 

участие на ДФ Инвест Актив, ЕИК 

175347998, управляван от УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД, съгласно което дяловото 

участие на фонда в капитала на Дружеството, 

респективно в правата на глас, които може да 

упражнява в Общото събрание на 

акционерите на Дружеството, се променя от 

9.19% съгласно предходното подавано 

уведомление на 12.42% към 13.09.2017 г. 

На 14.09.2017 г. Дружеството е получило 

уведомление от УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД за разкриване на дялово 

участие на ДФ Инвест Класик, ЕИК 

175347973, управляван от УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД, съгласно което дяловото 

участие на фонда в капитала на Дружеството, 

респективно в правата на глас, които може да 

упражнява в Общото събрание на 

акционерите на Дружеството, се променя от 

5.05% съгласно предходното подавано 

уведомление на 8.56% към 13.09.2017 г. 

Съгласно подадените от УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД уведомления за разкриване 

на дялово участие от 14.09.2017 г., общият 

брой права на глас, които УД Инвест Фонд 

Мениджмънт АД може да упражнява в 

Общото събрание на акционерите на 

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” 

АДСИЦ към 13.09.2017 г., възлиза на 20.98%, 

което представлява изцяло непряко участие 

посредством ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест 

Класик.  

With the present ICPD would like to inform the 

public of the following:  

On 14.09.2017, the Company received a 

disclosure notification for share participation of 

Mutual Fund Invest Active, UIC 175347998, 

managed by Management Company “Invest Fund 

Management” AD, pursuant to which the share 

participation of Mutual Fund Invest Active in the 

capital of the Company, respectively in the 

voting rights that it can exercise at the General 

meeting of the Company’s shareholders, has 

changed from 9.19% reported in the preceding 

notification to 12.42% as of 13.09.2017. 

 

On 14.09.2017, the Company received a 

disclosure notification for share participation of 

Mutual Fund Invest Classis, UIC 175347973, 

managed by Management Company “Invest Fund 

Management” AD, pursuant to which the share 

participation of Mutual Fund Invest Classic in the 

capital of the Company, respectively in the 

voting rights that it can exercise at the General 

meeting of the Company’s shareholders, has 

changed from 5.05% reported in the preceding 

notification to 8.56% as of 13.09.2017. 

 

Pursuant to the disclosure notifications for share 

participation dated 14.09.2017 submitted by 

Management Company “Invest Fund 

Management” AD, the total number of voting 

rights that Management Company “Invest Fund 

Management” AD may exercise at the General 

Meeting of the shareholders of Intercapital 

Property Development ADSIC as of 13.09.2017, 

amounts to 20.98%, which is a wholly indirect 

participation through Mutual Fund Invest Active 

and Mutual Fund Invest Classic. 

  

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 This announcement has been issued through:  



посредством: 

X3 News – информационният портал на 

БФБ-София 

X3 News – the company news service of 

BSE – Sofia 

и And 

Порталът EBI на Варшавската Фондова 

Борса. 

The EBI service of Warsaw Stock Exchange. 

 


