Съобщение

Company Announcement

10-11-2016, София
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт”
АДСИЦ – Дружеството или ИКПД
БФБ-София: 4IC
NewConnect: ICD

10-11-2016, Sofia
Intercapital Property Development ADSIC –
“The Company” or “ICPD”
BSE – Sofia: 4IC
NewConnect: ICD

Относно: Лихвено и амортизационно Regarding: Interest and amortization
плащане по облигационна емисия на payment on a corporate bond issue of the
Дружеството
Company
С настоящето Дружеството уведомява
обществеността за следното: във връзка с
настъпване на падеж на лихвено плащане
в размер на 37 037 евро и амортизационно
плащане на главница в размер на 62 500
евро на 14.11.2016 г. по емисия
корпоративни облигации, издадена от
ИКПД, с ISIN код BG2100019079,
Дружеството все още не е платило
дължимите суми, като възнамерява да го
направи в срока, определен съгласно
условията на Документа за предлаганите
ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от
Документа за предлаганите ценни книжа
от 03.12.2007 г. по емисията облигации,
Дружеството има възможност да погаси
свои настъпили задължения по тази
емисия в срок до 30 дни от датата на
съответния
падеж
без
това
да
представлява забава на плащане по
емисията.

With the present the Company would like to
inform the public of the following: regarding
an interest payment for EUR 37 037 and
principle amortization payment for EUR 62
500 due at 14.11.2016 that are accrued on a
corporate bond issue of ICPD with ISIN code
BG2100019079, the Company has not made
a payment yet and intends to do so within the
terms and conditions set forth in the
Document for the offered securities.
According to point 4.8. of the Document for
the offered securities dated 03.12.2007 for
the bond issue, the Company is able to pay
any amounts due related to that bond issue
within 30 days from the respective due date;
such payment would not represent a delay in
payments under the issue.

Поради обстоятелството, че ИКПД не
успя да извърши дължимото лихвено и
главнично плащане в срок до 10.11.2016 г.
и съглaсно Решенията на Общото
събрание
на
облигационерите
на
Дружеството, проведено на 11.02.2015 г.,
лихвеният процент, който ще се прилага
върху остатъка от облигационния заем за
следващия тримесечен период, започващ
на 15.11.2016 г., остава в размер на 5.75%
на годишна база.

Due to the fact that ICPD did not manage to
make the interest and principal payment until
10.11.2016 and in compliance with the
decisions of the General Meeting of the
Company’s bondholders, held on 11.02.2015,
the interest rate that shall be applied over the
outstanding bond loan for the next threemonth period starting from 15.11.2016,
remains in the amount of 5.75% annually.
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Това
съобщение
се
публикува
посредством:
X3 News – информационният портал на
БФБ-София
и
Порталът EBI на Варшавската Фондова
Борса.

This announcement has been issued through:
X3 News – the company news service of
BSE – Sofia
And
The EBI service of Warsaw Stock Exchange.

