
 

Съобщение Company Announcement 
  
18-12-2013, София 18-12-2013, 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: Вътрешна информация по чл. 4 
от ЗПФИ 

Regarding: Internal information pursuant to 
art. 4 on LMFI 

  

С настоящото ИКПД уведомява 
надзорните органи и обществеността за 
следното: на 17.12.2013 г. Дружеството е 
сключило договор за финансов лизинг на 
недвижими имоти с „България Лизинг” 
ЕАД с лизингов обект: инвестиционен 
проект „Гранд Боровец”, собственост на 
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” 
АДСИЦ. Лизинговата цена по договора е 
2 927 724.36 евро без ДДС, като срокът за 
погасяване на лизинговите вноски е 2 
години или 24  месечни лизингови вноски, 
от които 6 (шест) месеца гратисен период 
при годишна лихва в размер на 9%.  

На 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е 
получило уведомление от „Банка ДСК” 
ЕАД за това, че всички вземания на 
банката към ИКПД АДСИЦ по Договор за 
кредит № 716/18.09.2008 г. и Договор за 
кредит № 717/18.09.2008 г. и всички 
анекси към тях към 17.12.2013 г. и към 
поръчителите „Марина Кейп 
Мениджмънт” ЕООД, „Марина Кейп 
Турс” ЕООД и Величко Стойчев Клингов, 
възникнали по силата на Договори за 
поръчителство, са прехвърлени с договор 
за цесия на „Гранд Боровец 2013” ЕООД. 

Към 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е 
погасило част от задълженията си по 
Договор за кредит № 716/18.09.2008 г. и 
Договор за кредит № 717/18.09.2008 г., 
сключени с „Банка ДСК” ЕАД, а именно 
5 350 000 лв.,  към новия кредитор „Гранд 
Боровец 2013” ЕООД. 

Новият кредитор е преустановил всички 

With the present ICPD would like to inform 
the supervisory bodies and public of the 
following: on 17 December 2013 the 
Company has conculded a contract with 
Bulgaria Leasing EAD for financial leasing 
of real estate subject to which is the 
investment project “Grand Borovets”, 
property of Intercapital Property 
Development ADSIC. The lease price of the 
contract is EUR 2 927 724.36, excl. VAT 
with a 2-year period for the lease payments 
or 24 monthly lease installments, with grace 
period of 6 months and annual interest of 
9%.  

On 18th December 2013, ICPD has received a 
notification from DSK Bank EAD informing 
that all receivables of the bank from ICPD 
pursuant to contracts for credit № 
716/18.09.2008 and 717/18.09.2008 and all 
related anexes up to 17th December 2013 
and the receivales of the bank pursuant to 
contracts for guarantee with Marina Cape 
Management EOOD, Marina Cape Tours 
EOOD and Velichko Stoichev Klingov are 
transferred with to Grand Borovets 2013 
EOOD with a contract for cession.  

On 18th December 2013, ICPD has paid 
down part of its liabilities towards DSK 
Bank EAD pursuant to contracts for credit № 
716/18.09.2008 and 717/18.09.2008 in the 
amount of BGN 5 350 000 towards the new 
lender Grand Borovets 2013 EOOD. 

The new lender has suspended all 
enforcement actions against ICPD in 
connection with the above credit agreements, 



изпълнителни действия спрямо ИКПД 
АДСИЦ във връзка с горепосочените 
Договори за кредит, като междувременно 
между двете дружества са започнали 
преговори за предоговаряне на условията 
относно начина на изпълнение на 
остатъчния размер на  задължението на 
ИКПД АДСИЦ. 

while in the meantime the two companies 
have begun talks to renegotiate the terms for 
how to implement the remaining amount of 
the obligation of ICPD. 

  
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. 

 


