
Финансираме умни бизнес проекти    

Акциите на MFG Invest се търгуват на BEAM пазара на Българската фондова борса под 

борсов код MFG 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

относно вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба 

относно „МФГ ИНВЕСТ”АД, ЕИК 207 055 357 (Дружеството), 

относно обстоятелствата, настъпили през периода 23.11.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

 

С настоящото потвърждавам, че представляваното от мен дружество – емитент на пазара за 

растеж на МСП – BEAM, е изпълнявало надлежно задълженията си за оповестяване на вътрешна 

информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014. 

 

За целите на пълнота на подготвяната от дружеството Годишна справка за финансовото 

състояние към 31.12.2022 г., представям обобщена информация в табличен вид на подадените 

през 2022 г. уведомления за вътрешна информация : 

 

Дата на 

оповестяване на 

информацията 

Информацията касае 

23.11.2022 г. Съобщение относно публично предлагане на акции на "Мфг Инвест" 

ЕАД 

30.11.2022 г. Съобщение относно извършена от „МФГ Инвест“ ЕАД парична 

вноска в капитала на „Ондо Солюшънс“ ООД, с ЕИК 206056997. 

Инвестицията е в размер на 150 400 евро (платена чрез заемни 

средства от едноличния собственик). 

09.12.2022 г. Информция за резултатите от първично публично предлагане на акции 

от увеличението на капитала на МФГ Инвест ЕАД 

21.12.2022 г. Съобщение за вписано увеличение на капитала на Мфг Инвест АД 

 

Забележка 1: В периода 23.11.2022 г. – 31.12.2022 г. е извършен паричен превод в размер на 214 

936 лева във връзка с инвестицията на МФГ Инвест АД в компанията за водородни технологии 

– Грийн Иновейшън АД (ЕИК: 207142118). Предвид специфика на структурирането на 

отношеннията по сделката, съобщението за инвестицията е направено на 10.01.2023 г., когато е 

вписано увеличението на капитала на Грийн Иновейшън АД в ТРРЮЛНЦ. 

 

Забележка 2: В периода 23.11.2022 г. – 31.12.2022 г. е извършено и плащане в размер на 100 000 

евро във връзка с планирана инвестиция във Фонд 3 на Илевън (Eleven Fund III Cooperatief U.A.). 

Плащането е направено на 30.12.2022 г., с оглед на което съобщението е оповестено на 03.01.2023 

г. 

 

Всички съобщения са надлежно публикувани на интернет страницата на „Българска фондова 

борса”АД и на избраната медия за разкриване на информация до обществеността-

www.x3news.com, както и на сайта на дружеството – емитент, в секция Новини: 

https://mfginvest.eu/news/ 

 

 

 

  Изпълнителен директор:__________________________ 

гр. София         Неделчо Спасов 
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