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Компанията за бързи кредити Кредисимо АД-София е
подала заявление за допускане до търговия на
регулиран пазар на БФБ-София АД. Размерът на
емисията обикновени акции ще бъде 2.5 милиона лева,
при номинална стойност от 1 лев на акция.

Борсовият код на компанията ще бъде 17C, а финансов
консултант по настоящото допускане бъде Мейн Кепитъл
АД, уточнява дружеството в съобщението си до Борсата.

Кредисимо АД е създадено през 2007 г. и е регистрирано
като небанкова финансова институция, с предмет на
дейност отпускане на парични заеми със средства,
които не са набрани чрез публично привличане на
влогове или други възстановими средства,
потребителско финансиране, както и всякаква друга

дейност, която не е забранена със закони, доколкото за тези дейности не се изисква
лицензия или разрешение по закон. Дружеството развива своята дейност в сферата на
потребителското кредитиране под търговската марка CREDISSIMO и има едностепенна
система на управление, като дейността му се управлява от Съвет на директорите.

Според потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект, годишният финансов отчет
на компанията за 2012г. е одитиран от Делойт Одит ООД.

Регистрираният капитал на „Кредисимо" АД е в размер на 2 500 000 лв. и принадлежи на три
физически и едно юридическо лице. Към датата на Проспекта, в Емитента има информация за
акционери, притежаващи пряко над 5% от акциите с право на глас, както следва:

Сокол Янков, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Емитента,
притежава пряко 770 775 обикновени акции, с номинална стойност 1 лв., представляващи
30.83% от капитала на Емитента.

Коста Кънчев, член на СД на Емитента, притежава пряко 770 775 обикновени акции, с
номинална стойност 1 лв., представляващи 30.83% от капитала на Емитента.

Асен Бенев, член на СД на Емитента, притежава пряко 541 800 обикновени акции, с
номинална стойност 1 лв., представляващи 21.67% от капитала на Емитента.

Адвенкос ЕООД, ЕИК: 175306026, 416 650 обикновени акции, с номинална стойност 1 лв.,
представляващи 16.67% от капитала на Емитента.

Внесеният капитал е в размер на 2,500,000 лв.

Към 30 септември 2013 г. печалбата след облагане с данъци на Кредисимо АД е 1,949 млн.
лева, което е с 21.0% повече от същия период на 2012г. Активите възлизат на 9,403 млн.
лева, от които 4,644 млн. лева собствен капитал, който е нараснал със 76.8% спрямо година
по-рано. Ръстът се дължи на неразпределената печалба за 2012г., която е в размер на 1.7
млн. лв.

Към 17 декември 2013 г., когато е изготвен проспекта, по трудови правоотношения са
назначени 40 служители.
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