20 декември 2019 г.

Процедура по продажба на финансов актив - притежавани от
„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) 25 723 (двадесет и
пет хиляди седемстотин двадесет и три) облигации с номинал 1000 (хиляда)
евро всяка от облигационен заем с ISIN BG2100017123 издаден от „НУРТС
България“ ЕАД
Във връзка с решение №162 от 11.12.2019 г. на Управителния съвет на ФГВБ
синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н),
започват процедура по продажба на финансов актив - притежавани от КТБ АД (н)
25 723 (двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и три) броя облигации с номинал
1000 (хиляда) евро всяка от облигационен заем с ISIN BG2100017123, издаден от
„НУРТС България“ ЕАД („Продажбата”). Процедурата по продажба ще се извърши на
четири етапа:


Етап 1: Подаване на писма за интерес;



Етап 2: Предоставяне на налична информация на участниците, подали писма
за интерес;



Етап 3: Подаване на обвързващи оферти;



Етап 4: Избор на купувач и сключване на договор.

Каним всички заинтересовани от инвестиционната възможност
потенциални купувачи да подадат писма за интерес в срок до 16:00 часа на
06.01.2020 г., на вниманието на:
Кристи Маринова, синдик
Ангел Донов, синдик
„Корпоративна търговска банка” АД (н)
ул. „Граф Игнатиев” №10
гр. София 1000
Е-mail: sindici@corpbank.bg
Тел: 003592 937 56 01
Писмото за интерес следва да съдържа информация за потенциалния купувач,
включително:
• предмет и сфера на дейност;

• финансова информация за последните три години – финансови отчети и
ключови финансови и нефинансови показатели;
• структура на собствеността, участия в други дружества.
Подадените писма за интерес ще бъдат разгледани от синдиците на КТБ АД (н)
и на потенциалните купувачи ще бъде предоставена налична информация, като ще
бъдат уведомени писменно на посочените от тях адреси за кореспонденция.
Подадените писма за интерес ще се приемат за валидни за срок от 6 месеца,
считано от датата на тяхното подаване, освен в случаите, в които потенциалните
купувачи изрично уведомят синдиците на КТБ АД (н), че ги оттеглят.
Синдиците на КТБ АД (н) си запазват правото да предоставят налична
информация на едно или повече лица без предварително да уведомяват когото и да е от
потенциалните купувачи, да не аргументират решение да предоставят или да не
предоставят налична информация на когото и да е от подалите писмо за интерес
потенциални купувачи, както и да променят правилата и процедурите по Продажбата,
без предварително да уведомяват когото и да е от потенциалните купувачи.

Синдици на КТБ АД (н)

