
  
Изх. № 79/15.11.2022 г.                                         До 

Де Ново ЕАД,  
гр. София 1000, район Средец, 
ул. Христо Белчев № 28 

 
От 
АДАРА АД,       
с ЕИK 102046474,  
емитент по емисия облигации с ISIN 
код: BG2100026173 

       
      Уважаеми Дами и Господа, 

 
В качеството ни на емитент по горецитираната емисия обезпечени облигации 

отправяме настоящото искане към Вас (в качеството Ви на довереник на 
облигационерите по смисъла на ЗППЦК) за свикване на Общо събрание на 
облигационерите (ОСО) по облигационна емисия с ISIN код: BG2100026173, при 
следния дневен ред и проекти за решения: 

1. Избор на нов довереник, с който АДАРА АД да сключи договор, с който да 
бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по 
емисията облигации с ISIN код:  BG2100026173. 

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира довереник на 
облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 между една от 
следните две оферти:  

1.1. АБВ Инвестиции ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 
121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – 
Управител, или 

1.2. Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, 
представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и 
Валентина Динева Тончева  - Прокурист. 

2. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията 
„довереник на облигационерите”, който АДАРА АД, ще сключи с избрания довереник от 
настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: 
BG2100026173. 

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема 
Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, 
който АДАРА АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на 
облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173. 

3. Прекратяване на сключения на 18.12.2017 г., договор между 
инвестиционен посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестициония 
посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите 
по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173. 

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява, 
прекратяването на сключения на 18.12.2017 г. договор между инвестиционен 
посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестиционния посредник е 
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възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията 
облигации с ISIN код: BG2100026173. Прекратяването влиза в сила след избор на нов 
довереник на облигационерите и сключването на договор с него. 

 
 
Във връзка с предложението на АДАРА АД и в качеството Ви на довереник на 

облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на общо събрание на 
облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение. 

 
гр. София 
15.11.2022 г. 

С уважение: 
    
 

                       Дамян  Димитров 
/Изпълнителен директор/      
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