ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ МУ ОПИТ
AlixPartners е водеща международна компания за бизнес и управленски
консултантски услуги. Над 1500 професионалисти работят в офисите на компанията по
целия свят. Екипът на AlixPartners предоставя услуги в повече от 200 държави, като
използва общо над 50 езика. Компанията предоставя широк обхват от консултантски
услуги, но не предлага одиторски или данъчни услуги, с което се избягва конфликт на
интереси, който често съпътства подобни ангажименти.
От създаването си през 1981 г. AlixPartners работи по едни от най-сериозните,
възниквали в света фалити, измами и извънредни корпоративни ситуации. Примери за
работа на екипите на компанията в подобни ситуации са: Дженерал Мотърс (General
Motors), Пармалат (Parmalat), Енрон (Enron), Артур Андерсен (Arthur Andersen), Федерал
Могул (Federal Mogul), Мадоф (Madoff), Станфорд (Stanford) и Банка Снорас (Bank Snoras).
AlixPartners успешно е преструктурирала банки в Балтийските държави, Централна
Европа, Латинска Америка и Азия и е прилагала експертизата си в проследяване на активи
в над 70 юрисдикции по света. Европейският съюз, Европейската банка за възстановяване и
развитие, МВФ и Световната банка често са се обръщали към AlixPartners при банкови
кризи и финансови трусове.
Освен за дейността си по случаите, свързани с финансови кризи, AlixPartners е
предпочетена за консултантски услуги от редица водещи международни компании.
Професионалистите на компанията работят със световни марки като Еърбъс (Airbus),
ФИАТ (FIAT), ТАТА Груп (TATA Group), Кока-Кола (Coca-Cola), Хюлет-Пакард (HewlettPackard), Макдоналдс (McDonalds) и други.
AlixPartners, както и много други мултинационални компании за
професионални услуги, оперира чрез няколко отделни търговски дружества, относими
към юрисдикциите, където извършва дейност.
AlixPartners Services UK LLP, основано на 12 януари 2015 г., е 100% дъщерно
дружество на AlixPartners Limited. AlixPartners Services UK LLP придобива през февруари
2015 г. всички търговски операции и активи на Zolfo Cooper LLP и Zolfo Cooper Ltd, вкл.
200 висококвалифицирани експерти, в т.ч. и част от ръководния екип, за 43.8 млн. щатски
долара.
Zolfo Cooper е водеща международна компания, предоставяща консултантски услуги
в областта на преструктуриранията, основана през 1985 г. Компанията е взела участие в
значителен брой преструктурирания, като има богат опит в банковото преструктуриране,
ликвидация, банкови кризи, в т.ч. одиторска небрежност и измами, проследяване на активи
и предявяване на съдебни искове за събиране на придобити с измама активи в множество
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юрисдикции. Примери за дейността на Zolfo Cooper са: Банка Снорас (Литва) с
оповестена сума на нетните активи от 2 млрд. евро и дефицит от няколкостотин
милиона евро поради редица предполагаеми измамни дейности и схеми;
Международна банкова корпорация (Бахрейн / Близкия изток) с оповестени активи от
4 млрд. щатски долара, но със значителни финансови нередности, водещи до недостиг
от 2.6 млрд. щатски долара; разследване на офшорното подразделение за частно
банкиране на водеща банка във връзка с разпиляване на активи на една от
структурите на тръста в размер на 200 млн. британски лири.
В прессъобщението за придобиването AlixPartners казва, че чрез „...обединението на
Zolfo Cooper Europe и AlixPartners се създава най-голямата група по фирмено обновяване и
преструктуриране в Европа“, „...която предлага мощен пакет от услуги за фирми, които се
нуждаят от бързи резултати, за да се защити, запази и увеличи стойността за акционерите.“
Simon Freakley, който е водещ съдружник (LLP designated member) в AlixPartners
Services UK LLP, в началото на 2016 г. е назначен за главен изпълнителен директор на
AlixPartners. Simon Freakley е бил главен изпълнителен директор на Zolfo Cooper Europe, а
преди това главен изпълнителен директор на Kroll Inc..
В заключение AlixPartners Services UK LLP, с която синдикът на КТБ АД (н) е
сключил договор, е специализирана международна разследваща компания, която
комбинира опита и експертизата както на компанията майка - AlixPartners, така и на
придобитата Zolfo Cooper Europe.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът за изпълнение на възложените дейности (услуги) по сключения Анекс
започва на 16 май 2016 ("Началната дата В4") и е за период първоначално от три седмици.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕУСТОЙКИ, ДЪЛЖИМИ ОТ КТБ АД (Н)
В сключения анекс няма предвидени нови неустойки.
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