
 

 

До 

БФБ-София АД 

Комисия за финансов надзор 

Обществеността 

София 

 

Относно: Финализиране на сделка по продажба на мажоритарен пакет от акции в дъщерното дружество 

Сирма Ей Ай АД, търгуващо като Онтотекст 

 

Дата:01.09.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Чл.17 на 

Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме за следното: 

На 01.09.2022 г. бяха финализирани всички действия по продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей 

Ай“ АД на „Ню Фрънтиър Текнолъджи Инвест“ САРЛ, съгласно решение на Общото събрание на 

акционерите на мажоритарния собственик „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24.06.2022, както следва: 

 Дъщерно дружество, чийто акции са обект на продажба: „Сирма Ей Ай“ АД; 

 Оценка на цялото дружество „Сирма Ей Ай“ АД: EUR 28 500 000; 

 Купувач на акции: „Ню Фрънтиър Текнолъджи Инвест“ САРЛ („New Frontier Technology Invest“ 

SARL), вписано в люксембургския Търговски регистър под № B267936; 

 Продавачи на акции: „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД; 

 Постъпления от продажбата: Общата продажна цена за акциите, които ще продадат „Сирма 

Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД е в размер на EUR 19 535 000, като 

делът на „Сирма Груп Холдинг“ АД e EUR 6 600 714; 

 Допълнителни условия: купувачът е внесъл средства за увеличаване на капитала на „Сирма Ей 

Ай„ АД с парична вноска от EUR 10 750 000. Предстои вписване в Търговския Регистър на 

увеличението на капитала; 

 Разпределение на акционерното участие след увеличението на капитала: 76,2% от капитала на 

дружеството принадлежал на „New Frontier Technology Invest“ SARL, като „Сирма Солюшънс“ 

АД запазва дял от 23,80% от капитала.  

В резултат на постъпилите парични средства и прехвърлените акции ангажиментите на всички страни по 

сделката са приключени. 

 

С уважение, 

 

Станислав Танушев 

Директор за връзки с инвеститорите  

Сирма Груп Холдинг АД 

 


