
Съобщение Company Announcement 
  
07-03-2013, София 07-03-2013, Sofia 
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” 
АДСИЦ – Дружеството или ИКПД 

Intercapital Property Development ADSIC – 
“The Company” or “ICPD” 

БФБ-София: 4IC BSE – Sofia: 4IC 
NewConnect: ICD NewConnect: ICD 
Bloomberg: 4IC:BU Bloomberg: 4IC:BU 
  
  
Относно: Учредяване на договорна 
ипотека съгласно решение на Общото 
събрание на облигационерите на 
дружеството от 06.02.2013 

Regarding: Establishment of mortgage in 
compliance with a decision of the General 
meeting of the Company’s bondholders, held 
on 06.02.2013 

  
На 06.02.2013 г. беше проведено Общо 
събрание на облигационерите по емисията 
корпоративни облигации с ISIN код 
BG2100019079, издадена от ИКПД, на 
което беше взето решение за 
предоговаряне на част от условията по 
облигационната емисия. 
Съгласно решението на Общото събрание, 
на 06.03.2013 г. пред Жива Барантиева – 
помощник - нотариус по заместване при 
Гергана Недина, нотариус с район на 
действие – района на Районен съд – гр. 
Поморие, вписана в регистъра на 
Нотариалната камара под № 607, беше 
подписан нотариален акт за учредяване на 
договорна ипотека в полза на 
„Инвестбанк” АД, в качеството му на 
представител на облигационерите по 
горепосочената облигационна емисия, 
върху следния недвижим имот, 
собственост на ИКПД: урегулиран 
поземлен имот с идентификатор 
00833.5.409, с адрес: гр. Ахелой, местност 
Пречиствателната, с площ 40 002 кв.м. 
С учредяването на договорната ипотека 
ИКПД изпълни задължението си да 
предостави допълнително обезпечение 
върху непогасената част от 
облигационния заем в размер на 3 500 000 
EUR (три милиона и петстотин хиляди 
евро), ведно с дължимите лихви. 

Нотариалният акт е вписан в Агенция по 
вписванията, Служба по вписванията – гр. 

A General meeting of the bondholders on 
corporate bond issue with ISIN code 
BG2100019079, issued by ICPD was held on 
06.02.2013, which took a decision to 
renegotiate part of the terms on the bond 
issue. 
 
In compliance with the decision of the 
General meeting, on 06.03.2013, in front of 
Mrs Zhiva Barantieva – assistant notary to 
Mrs Gergana Nedina, a notary with activity 
within the region of Regional Court – the 
town of Pomorie, entered in the register of 
the Notary Chamber under No. 607, a notary 
deed was signed for the establishment of a 
mortgage in favour of Investbank AD, in the 
capacity of a trustee of the bondholders of 
the above mentioned corporate bond issue on 
the following property owned by ICPD: 
zoned property with ID 00833.5.409, with 
address: town Aheloy, region 
Prechistvatelnata, with size 40 002 sq.m. 
 
 
With the establishment of the mortgage 
ICPD fulfilled its obligation to provide 
additional collateral for the unpaid part of the 
bond loan in the amount of EUR 3 500 000 
(three million and five hundred thousand 
euro), together with the owed interest 
amounts. 

The notary deed is entered in the Registry 
Agency, Service Registry – town Pomorie, 



Поморие с вх. рег. № 493, акт № 13, том 1, 
дело № 270 от 06.03.2013 г.  

 

with entry No. 493, act. No. 13, volume 1, 
file No. 270 dated 06.03.2013. 

 
  
За контакти: Enquiries: 
Милен Божилов Milen Bozhilov 
Директор връзки с инвеститорите Director Investor Relations 
Email: milen@icpd.bg Email: milen@icpd.bg 
  
Това съобщение се публикува 
посредством: 

This announcement has been issued through:  

X3 News – информационният портал на 
БФБ-София 

X3 News – the company news service of 
BSE – Sofia 

и And 
Порталът EBI на Варшавската Фондова 
Борса. 

The EBI service of Warsaw Stock Exchange. 

 


