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Относно: Намаляване лихвения процент 

по облигационна емисия на Дружеството 

Regarding: Decrease of the coupon rate on a 

corporate bond issue of the Company 

  

С настоящето Дружеството уведомява 

обществеността за следното: във връзка с 

настъпване на падеж на лихвено плащане 

в размер на 43 479 евро и амортизационно 

плащане на главница в размер на 62 500 

евро на 14.08.2015 г. по емисия 

корпоративни облигации, издадена от 

ИКПД, с ISIN код BG2100019079, 

Дружеството е наредило средствата за 

дължимото плащане по банковата сметка 

на Централен Депозитар АД, обслужваща 

плащанията по облигационния заем. 

With the present the Company would like to 

inform the public of the following: regarding 

an interest payment in the amount of EUR 43 

479 and principle amortization payment in 

the amount of EUR 62 500 that are accrued 

on a corporate bond issue of ICPD with ISIN 

code BG2100019079 and are due on 

14.08.2015, the Company has wired the 

money to the bank account of Central 

Depository AD, the institution servicing the 

payments on the bond issue. 

 

Съглaсно Решенията на Общото събрание 

на облигационерите на Дружеството, 

проведено на 11.02.2015 г., лихвеният 

процент по облигационната емисия, 

издадена от Дружеството, намалява със 

стъпка на намаление 0.25% при условие, 

че дължимото плащане за предходния 

тримесечен период е наредено по 

банковата сметка на Централен Депозитар 

АД не по-късно от 2 работни дни преди 

съответния падеж. Поради 

обстоятелството, че ИКПД АДСИЦ спази 

това условие по отношение на дължимото 

плащане към 14.08.2015 г., лихвеният 

процент, който ще се прилага върху 

остатъка от облигационния заем за 

следващия тримесечен период, започващ 

на 15.08.2015 г., е в размер на 5.75% на 

годишна база.  

In compliance with а resolution of the 

General Meeting of the Company’s 

bondholders, held on 11.02.2015, the interest 

rate applicable to the bond issue of the 

Company decreases with a step of 0.25% 

under the condition that the payment due for 

the previous quarter has been wired to the 

bank account of Central Depository AD not 

later than 2 working days before the payment 

date. Due to the fact that ICPD has complied 

with this condition regarding the payment 

due on 14.08.2015, the interest rate that shall 

be applied on the remainder of the bond issue 

for the next quarter starting on 15.08.2015 

amounts to 5.75% annually.  

  

 

  

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. 

 


