
     ИП "АБВ ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД, ЕИК 121886369  
        Лиценз от КФН № РГ-03-190/ 20.02.2019 г. 

 

 

Дo 
Дамян Иванов Димитров, 

Изп. директор на Адара АД 
 

ОФЕРТА 
за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД 

 

Уважаеми господин Димитров, 

Във връзка с получено при нас запитване, представяме на Вашето внимание оферта от ИП „АБВ 
Инвестиции” ЕООД да изпълнява  функцията „Довереник на облигационерите” по издадената на 20.12.2017 г. от 
Адара АД емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100026173 разпределени в 15 000 броя облигации, с 
остатъчна главница към датата на офертата 11 250 000 лв., текущ годишен лихвен процент 3.6%, 6-месечни 
купонни плащания, падеж 20.12.2026г. и обезпечение застраховка издадена от ЗАД Армеец, търгувана на БФБ АД 
с борсов код 16TA. Офертата ни включва следното възнаграждение: 

1. Основно възнаграждение за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите”- годишно 
възнаграждение на Довереника в размер на 0,12 % (без включен ДДС) върху непогасената част от 
сумата на главниците по облигационната емисия за всяка от годините през които съществуват 
непогасени  главници и/или лихви по същата, но не по-малко от 6000 лв. (без включен ДДС) годишно.  

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 лева от датата на възникване на тези обстоятелства до края 
на периода на емисията, дължимо при възникване на следните обстоятелства: 
- пристъпване към изпълнение върху обезпечението на емисията  
- невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите от страна на емитента и/или 
откриване на производство по несъстоятелност на емитента,  

3. Разноски по учредяване, вписване, заличаване, оценяване и изпълнение върху обезпечението - 
Действителните разходи, без допълнителна надценка 

Kъм офертата e приложенo и съгласие от ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД в качеството му на кандидат за довереник. 

За всички неупоменати услуги се прилага действащата тарифа на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД. 

   
Варна, 
14.11.2022г. 
 

С уважение : 

Иво Петров        д-р Явор Русинов 
управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД    управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД 
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