
 

 
 

 

 
ОТНОСНО:  чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 ОТ 
17.09.2003 г.  
 
УВЕДОМЛЕНИЕ  
 
От 
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД 
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор 
Александров” №117, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията с 131446496 
 
Относно: Уведомление за приключване и резултатите от подписката по 
увеличението на капитала на национален договорен фонд от затворен тип 
„Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет 
Мениджмънт“ АД  
 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от 
Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме, че подписката за публично 
предлагане на дялове от увеличението на капитала на национален договорен 
фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, проведена съгласно 
решение на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от 9 
670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) на 56 859 600 (петдесет 
и шест милиона осемстотин петдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, чрез 
издаване на нови 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди) 
броя дялове с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.20 
(дванадесет лева и двадесет стотинки) лева всеки, въз основа на Проспект за 
публично предлагане на дялове, потвърден от Комисия за финансов надзор с 
Решение № 712 – Е от 17.09.2020 г. приключи неуспешно.  
 
С решение от 09.11.2020 г. на Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет 
Мениджмънт“ АД, което е надлежно оповестено по предвидения в закона ред, 
срокът на подписката за публичното предлагане е удължен с 60 (шестдесет) дни 
– до 08.01.2021 г., включително.  
 
До края на подписката бяха записани всички предложени 3 868 000 (три 
милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди) броя нови дяла, като бяха 
заплатени 63 440 (440) броя от тях. Не е заплатена емисионната стойност на 
минимално предвидените 3 000 000 (три милиона) броя дялове, при които 

увеличението ще се счита за успешно. 
 
По набирателната сметка на фонда са постъпили 773 968 (седемстотин 
седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева, които подлежат на 
връщане в срок от един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК. 
Набраните суми се връщат на лицата, записали дялове заедно с начислената от 
банката лихва, ако е предвидена такава.  
 
В деня на настоящото уведомление УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, 
действащо за сметка на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд 
Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“,  уведомява банката, при която е открита 
набирателната сметка, за резултатите от подписката, и публикува на своята 



 

 
 

 

интернет страница покана към лицата, записали дялове, съдържаща реда и 
условията за връщане на набраните суми. В същия ден управляващото 
дружество изпраща поканата на инвестиционния посредник, участващ в 
предлагането – „АВС Финанс“ АД, който незабавно я публикува на интернет 
страницата си.  
 
Резултатите от публичното предлагане са, както следва: 
 

• Дата на приключване на публичното предлагане - 08.01.2021 г.; 
 

• Общ брой записани дялове – 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет 
и осем хиляди) броя;  

 

• Сума, получена срещу записаните дялове – 773 968 (седемстотин 

седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева;  
 

• Размер на всички разходи за публичното предлагане - 7 238 (седем хиляди 
двеста тридесет и осем) лева. 

 
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и 
други подобни при търгуването на правата и записването на новите дялове. 
 
 
11.01.2021 г.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


