
 

Съобщение Company Announcement 

  

25-09-2017, София 25-09-2017, 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 19.09.2017 г. Дружеството е получило 

уведомление от Alpha Trading Limited за 

разкриване на дялово участие, съгласно което 

дяловото участие на компанията (в т.ч. пряко 

и непряко) в капитала на Дружеството, 

респективно в правата на глас, които може да 

упражнява в Общото събрание на 

акционерите на Дружеството, възлиза на 

12.33% към 13.09.2017 г. Прякото участие на 

Alpha Trading Limited е 7.34%, а непрякото 

посредством Титан България ООД (в което 

Alpha Trading Limited е съдружник с 

контролиращо участие) е 4.99%. От друга 

страна лицето, което контролира Alpha 

Trading Limited, e Charles John Bennett. 

В уведомлението до ИКПД Alpha Trading 

Limited пояснява, че дружеството е 

правоприемник на активите на две компании, 

които включват и 828 624 акции от капитала 

на ИКПД АДСИЦ. Към момента, в който 

Alpha Trading Limited става правоприемник на 

активите на двете компании, тези акции от 

капитала на ИКПД АДСИЦ са предоставени 

като обезпечения по репо сделки с трети 

страни. На 13.09.2017 г. две от репо сделките 

за 387 428 акции  са затворени (т.е. акциите са 

обратно изкупени и прехвърлени по сметката  

на Alpha Trading Limited в Централен 

депозитар АД). На същата дата Alpha Trading 

Limited продава тези 387 428 акции, в 

резултат на което остава да държи пряко 

441 196 акции от капитала на ИКПД АДСИЦ 

(като тези акции все още са предоставени като 

обезпечения по репо сделки с трети страни).  

With the present ICPD would like to inform the 

public of the following:  

On 19.09.2017, the Company received a 

disclosure notification for share participation of 

Alpha Trading Limited, pursuant to which the 

share participation of the company (direct and 

indirect) in the capital of the Company, 

respectively in the voting rights that it can 

exercise at the General meeting of the 

Company’s shareholders, amounts to 12.33% as 

of 13.09.2017. The direct share participation of 

Alpha Trading Limited is 7.34% and the indirect 

through Titan Bulgaria OOD (where Alpha 

Trading Limited has controlling participation) is 

4.99%. On the other side, the person who 

controls Alpha Trading Limited, is Charles John 

Bennett 

In its notification to ICPD Alpha Trading 

Limited clears out that the company is the 

successor of the assets of two companies 

including 828 624 shares of the capital of 

Intercapital Property Development ADSIC. All 

of those shares at the time when Alpha Trading 

Limited became successor of the assets have 

been delivered as a collateral in repo transactions 

with third parties. On 13.09.2017 two of the repo 

transactions for 387 428 shares were closed (i.e. 

the shares being repurchased and transferred to 

the account of Alpha Trading Limited in Central 

Depository AD). On the same date Alpha 

Trading Limited sold these 387 428 shares and 

holds directly the remaining 441 196 shares of 

the capital of Intercapital Property Development 

ADSIC, however those shares being collateral in 

repo transactions. 

 

  

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. 

 


