Информация към 30.06.2022 г. по чл. чл.31, ал2 от ЗДСИЦДС и по чл.20, ал.2, т.2 от
Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на
информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до
търговия на регулиран пазар
1.Размер на вземанията – един динамичен пул от вземания с номинална стойност на
главниците по вземанията в размер на 1,000 хил. лв., с балансова стойност към 31 юни
2022 година, отразена в междинния финансов отчет на Дружеството, възлизаща на
1,011 хил. лв., включваща 11 хил. лв. вземания по лихви, принадлежащи на този пул;
2. Относителен дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във
вземания – няма необслужвани вземания ;
3. Вид и размер на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания,
надвишаващи 10 на сто от общия им размер – няма такива вземания ;
4. Среден размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията – вземанията са
необезпечени ;
5. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземания
- плащанията по главниците на вземанията започват след изтичане на срока, за който
са структурирани динамичните пулове от вземания – една година, считано от датата
на закупуване на вземанията. До 18-то число всеки месец, дружеството получава
платените от кредитополучателите за периода до 15-число на месеца лихвени
плащания по вземанията, включени в пуловете;
6. Класификация на вземанията по образец, определен от заместник-председателя – всички
вземания са редовни ;
7. Информация за продажба или покупка на ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на
сто стойността на притежаваните вземания, както и за такива сделки, извършени след датата
на публикуване на годишния отчет– няма такава.
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