Резюме на съобщение на БФБ
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №
45/12.11.2015 г. бе взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 23, ал. 1 от част III Правила за допускане до
търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите,
допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за първично публично предлагане на
БФБ-София АД, следната емисия:
-

-

-

-

Емитент: Нео Лондон Капитал ЕАД със седалище: гр. София, бул. Джеймс Баучер 103,
ет. 6, ап. 11; ЕИК: 203039149; Адрес за кореспонденция: гр. София-1407, бул. „Джеймс
Баучер“ No 103, ет. 6, ап. 11; Тел: +359 885 160 908; e-mail: аostolov.vili@gmail.com; web
адрес: http://neolondoncapital.com/;
ISIN код: BG1500002156;
Размер на предложената емисия: 40 000 000 лева;
Брой акции: 400 000 броя;
Номинална стойност на една акция: 100 /сто/ лева;
Вид на акциите: временна емисия при първично публично предлагане;
Присвоен борсов код: 178;
Поръчките за покупка се въвеждат на цена, равна на емисионна стойност, а именно
100 лв. за една акция;
Датата на въвеждане за търговия е 18.11.2015 г.;
Съобщението по чл. 92 е оповестено в Търговския регистър, във в. „Сега“ и в.
„Новинар“, на уеб-сайта на емитента http://neolondoncapital.com/ и на уеб-сайта на
посредника www.benchmarkconsult.bg
Инвестиционен посредник по предлагането: ИП БенчМарк Финанс АД; Адрес за
кореспонденция: гр. София-1407, ул. „Вискяр планина“ No 19, ет. 2; Тел: (+359 2) 962
5396; e-mail: office@benchmark.bg;
Начална дата за търговия на борсата: 18.11.2015 г.;
Крайна дата за търговия на борсата: 21.12.2015 г.;
Крайна дата за записване на акции от увеличението: 21.12.2015 г.;
В случай че преди крайния срок на предлагането бъдат продадени всички
предложени акции, регистрацията ще бъде прекратена незабавно;
Всяко лице може да запише най-малко 1 (една) акция;
Предлагането ще се счита за успешно, в случай че са закупени минимум 120 000
броя акции.

