
Съобщение Company Announcement 

  

05-10-2017, София 05-10-2017, 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 

  

  

Относно: Уведомление за извършено 

частично амортизационно плащане по 

облигационната емисия, издадена от 

Дружеството  

Regarding: Notification for partial principal 

payment on the bond loan, issued by the 

Company 

С настоящето Дружеството уведомява 

обществеността за следното: на 05.10.2017 

г. е извършено частично  амортизационно 

плащане в общ размер на 78 805 евро по 

емисията облигации, издадена от ИКПД, 

чийто падеж беше настъпил на 14.08.2017 

г.  Сумата за гореописаното 

амортизационно плащане по 

облигационния заем, издаден от 

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” 

АДСИЦ, е внесена по банкова сметка на 

Централен депозитар АД от ЗД 

„ЕВРОИНС“ АД, в качеството му на 

застраховател по застрахователна полица, 

сключена във връзка с предоставяне на 

обезпечение на облигационерите по 

облигационния заем, издаден от ИКПД.  

With the present the Company would like to 

inform the public of the following: on 

05.10.2017 a partial principal payment in 

total amount of EUR 78 805 has been made 

on the corporate bond loan, issued by ICPD 

which value date was 14.08.2017. The sum 

of the above-mentioned principal payment on 

the bond loan, issued by Intercapital Property 

Development ADSIC has been deposited into 

a bank account of Central Depository AD 

from Insurance Company EUROINS AD in 

the capacity of insurer under insurance 

policy, concluded with regard to the 

provision of collateral to the bondholders of 

the bond loan, issued by ICPD.  

 

  

За контакти: Enquiries: 

Милен Божилов Milen Bozhilov 

Директор връзки с инвеститорите Director Investor Relations 

Email: office@icpd.bg Email: office@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. 

 


