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burziКредисимо АД планира да предлож и акц иите си за
kreditiтърговия на Българска фондова борса (вторично
shteпублично предлагане или SPO).
selistvaКапиталът на компанията е 2.5 млн. лв.,
naразпределен в същ ия брой книж а с номинална
borsata%2Fnidстойност от 1 лв.
119841.html)
Основни акц ионери в друж еството са Коста
Кънчев и Сокол Янков с по 30.83% от капитала,
Асен Бенев (21.67%) и Адвенкос ЕООД,
притеж аващ о 16.67 на сто и което е еднолична
собственост на Константин Кръстев.
Кредисимо АД приключи 2012 г. с нетна печалба от 1.683 млн. лв., спрямо полож ителен
консолидиран финансов резултат от 479 хил. лв. за година по-рано.
Към септември 2013 г. компанията, предлагащ и бързи кредити отчита печалба от 1.949 млн. лв.,
срещ у 1.61 млн. лв. за сравнимия период на година по-рано.
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Световни пазари

(http://www.eurofinance.bg/retail/forex_fx_cfd_indices_options/)
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Етикети: кредисимо ад (/search/label-

Ask

DOW JONES
16392.05
16397.05
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4.html),
българска фондова борса (/search/labelS&P500
1873.35
1873.85
%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%
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