ДО

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
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БРОСС ХОЛДИНГ АД
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ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР. ВАРНА
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Г-Н ЗДРАВКО ГЬОЧЛИЕВ

Относно: Нарушение от емитента БРОСС ХОЛДИНГ АД на приети от ОСО от 05.03.2012г.
условия по облигационна емисия с код ISIN BG2100032064, чрез учредяване на залог на цялото
търговско предприяние на дружеството в полза на трето лице без съгласие на облигационерите
по емисията и заявено въз основа на учредения залог Пристъпване към изпълнение по втори
по ред залог на търговско предприятие „Бросс Холдинг” АД и нарушение на решенията от ОСО
от 05.03.2012г. по облигационна емисия издадена от БРОСС ХОЛДИНГ АД ISIN
BG2100032064.

Уважаеми Дами и Господа,
1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, в качеството й на довереник на облигационерите по
емисия облигации с емитент БРОСС ХОЛДИНГ АД с код ISIN BG2100032064, съгласно Договор
за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 18.06.2006 год., Ви информира
на основание чл. 100ж, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, че:
- Емитентът БРОСС ХОЛДИНГ АД в нарушение на решение по т. 1.9 на Общото събрание на
облигационерите по емисия с код ISIN BG2100032064 съгласно Протокол от 05.03.2012 г. и в
нарушение на чл. 39, ал. 1, т. 6 от Устава на дружеството, е учредило тежести върху всички
свои активи и е сключило разпоредителна сделка по отношение на цялото си търговско
предприятие, като без съгласие на облигационерите по емисията е учредило особен залог
на цялото свое търговско предприятие в полза на ДИСИ&КЕМ КОМПАНИ. Залогът е
учреден по силата на Договор за залог на търговско предприятие от 12.10.2012 г. и е вписан в
Търговския регистър при Агенция по вписванията на 13.12.2012 г. с вписване рег. №
20121213095634.

Съгласно решение по т. 1.9 на Общото събрание на облигационерите по емисия с код ISIN
BG2100032064 съгласно Протокол от 05.03.2012 г., „Бросс Холдинг” АД се задължава да не
обременява с тежести активите на „Бросс Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества, освен
съществуващите такива към датата на провеждане на Общото събрание на облигационерите,
без изричното съгласие на Общото събрание на облигационерите, като за целта бъде взето
решение от компетентния му орган. Ограничението не се отнася за случаите, когато с
обременяването с тежести се поемат задължения, целящи предсрочно частично или изцяло
издължаване на емисията.”
В изпълнение решението по т. 1.4 на Общото събрание на облигационерите по емисия с
код ISIN BG2100032064 съгласно Протокол от 05.03.2012 г., общото събрание на акционерите
на БРОСС ХОЛДИНГ АД с решение от 17.04.2012 г. взема решение за промяна на Устава на
дружеството като в чл. 39, ал. 1, т. 6 от Устава се приема текст съгласно който “Съветът на
директорите няма право да се разпорежда с активите на дружеството и участия в дъщерни
дружества без решение на Общото събрание на облигационерите по Емисията.” Промяната в
Устава на дружеството е обявена в търговския регистър при Агенция по вписванията.
След учредяване на особения залог не е било извършено частично или изцяло
издължаване на суми по Емисията.
- Със заявление по образец Б4 с регистрация № 20121217185252 в Търговския Регистър при
Агенция по вписванията, заложният кредитор “ДИСИ&КЕМ КОМПАНИ” е депозирал документи
за вписване на пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози по
отношение на отделни елементи от заложеното търговско предприятие на БРОСС ХОЛДИНГ
АД. Заявеното пристъпване към изпълнение е със статус “изчакване на 3-дневен срок” и
вероятно ще бъде вписано на 20.12.2012 г.
Считаме, че обстоятелствата по-горе поставят облигационерите по емисия с код ISIN
BG2100032064 в изключително сложно положение и пред значителен риск имуществото на
длъжника БРОСС ХОЛДИНГ АД
да бъде продадено на безценица, а вземанията на
облигационерите да останат непогасени.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, в качеството й на довереник на облигационерите ще
насрочи извънредно Общо събрание на облигационерите, на най-ранната възможна дата, на
което да бъде взето решение от ОС на облигационерите за предприемане на съответните
правни действия за защита правата на облигационерите и за събиране на вземанията им.
Към настоящия момент, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД и облигационерите не
разполагат с правни средства и механизми за спиране на действията на заложния кредитор
“ДИСИ&КЕМ КОМПАНИ”, поради което молим с цел защита на правата на облигационерите да
бъдат предприети от Комисията за финансов надзор по отношение на поднадзорното лице
БРОСС ХОЛДИНГ АД възпиращи мерки насочени към “спиране на действията по пристъпване
към изпълнение по реда на ЗОЗ по отношение на търговското предприятие на емитента БРОСС
ХОЛДИНГ АД.

С уважение,

ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ
ДИРЕКТОР “ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ”
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

