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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната 

злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията 

 

„БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД, ЕИК 205742609, разкрива вътрешна информация по чл. 

7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към Комисията 

за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД и обществеността, като публикуваната 

информация може да бъде намерена на интернет страницата на „Българска фондова борса” АД,  

на избраната медия за разкриване на информация до обществеността-www.x3news.com и на 

интеренте страницата на Дружеството- http://istinskimed.bg/invest-beam/ 

 

За периода от 01.01.2022 год. до 31.12.2022 год. „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД, е 

оповестило следната вътрешна информация: 

 

1. 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. Представена е информация от Протокол № 11/03.08.2022 г., с който е взето 

решение за допускане до търговия на пазар BЕAM. Представена е информация за емитента. 

Представена е информация за съветника по емисията. 

Възникналите събития са оповестени:  

● на x3News на 04.08.2022 г.; 

● на страницата на Пазар BEAM на 04.08.2022 г.; 

● на интеренте страницата на Дружеството http://istinskimed.bg/invest-beam/ на 04.08.2022 г. 

 

2. На 11.08.2022 г. в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 207046148 е вписана 

учредена от “Бии Смарт Текнолоджис” АД Фондация за извършване на дейност в обществена 

полза “Истински мед”.  

Възникналите събития са оповестени:  

● на x3News на 11.08.2022 г.; 

● на страницата на Пазар BEAM на 11.08.2022 г.; 

● на интеренте страницата на Дружеството http://istinskimed.bg/invest-beam/ на 11.08.2022 г. 

 

3. На 30.08.2022 г. „Бии Смарт Текнолоджис“ АД оповестява междинен (6-месечен) финансов 

отчет към 30.06.2022 г. 

Възникналите събития са оповестени:  

● на x3News на 30.08.2022 г.; 

● на страницата на Пазар BEAM на 30.08.2022 г.; 

● на интеренте страницата на Дружеството http://istinskimed.bg/invest-beam/ на 30.08.2022 

г. 
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4. На 28.11.2022 г., в Дружеството са получени Уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент 

596/2014, съгласно които Сергей Петров прехвърля чрез дарение, в изпълнение на Програма за 

раздаване на опции на служители на Дружеството за придобиване на обикновени акции, 

одобрена с Решение на Общото събрание от 29.12.2021 г., общо 32 737 броя Акции, BG1100017216,  

от капитала на “Бии Смарт Текнолоджис” АД, както следва:  

● на Владимир Василев - 21 825 броя Акции, BG1100017216, с основание: “Придобиване по 

дарение в рамките на Програма за раздаване на опции на служители на Дружеството за 

придобиване на обикновени акции”; 

● на Костадин Ангелов - 5 456 броя Акции, BG1100017216, с основание: “Придобиване по 

дарение в рамките на Програма за раздаване на опции на служители на Дружеството за 

придобиване на обикновени акции”; 

● на Стефани Димитрова - 5 456 броя Акции, BG1100017216, с основание: “Придобиване по 

дарение в рамките на Програма за раздаване на опции на служители на Дружеството за 

придобиване на обикновени акции”. 

Възникналите събития са оповестени:  

● на x3News на 30.11.2022 г.; 

● на страницата на Пазар BEAM на 30.11.2022 г.; 

● на интеренте страницата на Дружеството http://istinskimed.bg/invest-beam/ на 30.11.2022 

г. 

 

 

 

28.02.2023 г.                    Изпълнителен директор: __________________________________  

Гр. София                                                   (Сергей Петров)  
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