
 

 

ОТЧЕТ  
 

За изпълнение на задълженията на Трансинвестмънт АДСИЦ по условията на 

Четвърта облигационна емисия на дружеството 

към 31 декември 2012 г. 

Борсов код на емисията: 6TRD 

ISIN код на емисията: BG 2100019095 

 

  

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 и във връзка с 

чл. 100е, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  

 

1. Лихвени плащания 

Лихвените плащания се извършват на шест месеца, на датата на съответното лихвено 

плащане съгласно погасителния план на лихвите по облигационния заем, в съответствие с 

условията при които е сключен заема. 

Задължението на дружеството за погасяване на лихви се изпълнява с посредничеството на  

Централен Депозитар АД съгласно сключения между страните договор. 

Към датата на изготвяне на настоящия отчет е настъпил падеж на шест лихвени плащания 

извършени в срок съответно на 09.06.2010, 09.12.2010, 09.06.2011, 09.12.2011, 09.06.2012 и 

последно плащане на 09.12.2012 година. 

 

2.  Плащане по главница 

 В съответствие с условията при които е издаден облигационния заем, 

Трансинвестмънт АДСИЦ изплати изцяло и в срок пълния размер на дължимата главница от 

4 000 000.00 евро на датата на падежа 09.12.2012 година. Заемът е изцяло погасен. 

 

 С решение Но 42-Е от 15 януари 2013 година, Комисията по финансов надзор е 

отписала емисията от водения от нея регистър. 

 

 

3. Състояние на обезпечението на облигационната емисия 

 Учреденият първи по ред особен залог на вземания в полза на Банката довереник на 

облигационерите е заличен. 

 

 

4.  Разкриване на информация по чл.100 е, ал.1, т.1  

Трансинвестмънт АДСИЦ извършва текущо разкриване на информация пред банката-

довереник на облигационерите по реда на глава VI от ЗППЦК  в сроковете съгласно закона. 

 



 

Като публично дружество, Трансинвестмънт АДСИЦ е оповестило в определените срокове 

периодичната финансова информация, както и информацията, подлежаща на разкриване 

пред Българска фондова борса-София, КФН, Централен депозитар и обществеността. 

Информацията е публикувана и на корпоративната електронна страница на дружеството на 

адрес: www.transinvestment.bg. 

 

 

 

 

Юрий Станчев 

 

Изпълнителен директор  

Трансинвестмънт АДСИЦ        


