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СЪОБЩЕНИЕ 

 

ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО 

НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД 

 

С настоящото съобщение “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД, ЕИК 205742609, със седалище 

и адрес на управление: град София, п.к. 1233, ж.к. “Банишора”, ул. “Ген. Иван Чернаев” № 2, 

ап. 6, уведомява инвеститорите, че: 

● на 02.08.2022 г., акциите от увеличението на капитала на Дружеството на пазара за 

растеж на МСП BEAM, са регистрирани в “Централен депозитар” АД с ISIN код на 

емисията: BG1100017216 

● на проведено заседание на Комитета по управление на пазара за растеж на МПС BЕAM 

по Протокол № 11/03.08.2022 г. е взето решение за допускане до търговия на пазар BЕAM 

следната емисия: 

- Емитент: Бии Смарт Текнолоджис АД-София; 

- ISIN код на емисията: BG1100017216; 

- Борсов код на емисията: BEE; 

- CFI код на емисията: ESVUFR; 

- Размер на емисията: 407 386 лв.; 

- Брой акции: 407 386 броя; 

- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.; 

- Вид на акциите: обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми; 

- Валута на издаване: лева; 

- Валута на търговия: лева; 

- Дата на въвеждане за търговия: 05.08.2022 г. (петък); 

- Сегментен MIC: GBUL; 

- Пазарна партида (лот): 1 (една) акция; 

- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 26.0000 лв.; 

- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2” 

от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г; 

- За емисията се определя динамичен ценови диапазон 10 (десет) на сто спрямо 

референтната цена и статичен ценови диапазон 20 (двадесет) на сто спрямо последната 

цена, постигната на аукцион. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА: 

- Наименование на латиница: Bee Smart Technologies AD-Sofia; 

- Седалище: гр. София, ул. Ген. Иван Чернаев 2, ап. 6; 

- ЕИК: 205742609; 

- LEI код на емитента: 9845001FE7E54FE7BD04; 

- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ген. Иван Чернаев 2, ап. 6; 
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- Тел.: (+359) 886 804 424; 

- E-mail: sergey@pollenity.com; info@pollenity.com; 

- Web адрес: https://istinskimed.bg; https://pollenity.com/; 

- Представляващ: Сергей Петров; 

- Лице за контакт с емитента: Сергей Петров; 

- Предмет на дейност: Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и 

навигация, управление и обслужване на компютърни средства и системи, 

консултантска дейност по информационни технологии, научноизследователска и 

развойна дейност в областта на биотехнологиите, производство на електронни 

елементи и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. 

- Електронен адрес на мястото, на което е оповестен документът за допускане: 

https://istinskimed.bg/invest-beam/; 

- Електронен адрес на мястото, на което ще бъде оповестявана последваща 

информация: https://istinskimed.bg/invest-beam/ 

http://www.x3news.com/ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪВЕТНИКА ПО ЕМИСИЯТА: 

- Адвокатско дружество Димитрова и Стайкова 

- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Георги Бенковски 37, ет. 1; 

- Тел.: (+359 2) 85 04 018; 

- E-mail: n.staikova@dsp.bg 

 

 

04 Август 2022 г.    Сергей Петров: 

Гр. София                       (Изп. Директор - “Бии Смарт Текнолоджис” АД) 
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