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Уважаеми Дами и Господа,
Ризърв Кепитал АДСИЦ Ви уведомява, че във връзка с гласуваните решения на проведеното
на 21.04.2017 г. Общо събрание на облигационерите от емисията облигации издадени от Ризърв
Кепитал АДСИЦ с ISIN BG2100018139, Съвета на директорите взе решение да приеме предложението
и условията на облигационерите, относно предсрочно изплащане на Облигационния заем, както
следва: а) срок на изплащане на Облигациите: до 20 юни 2017 г.; (б) плащане за един брой
Облигация: 120 евро, заедно с дължимата лихва по Облигацията към деня на плащането. При
изпълнение на условията по б.“а“ и „б“, Облигационният заем се счита за изцяло погасен и по
смисъла на чл. 86, ал. 1 от Правилника на „Централен депозитар“ АД срокът на емисията Облигации
се приема за изтекъл. С получаване на плащане по Облигациите в съответствие с условията по б.“а“
и „б“ се счита, че облигационерите са изцяло удовлетворени в качеството им на кредитори на
Дружеството по притежаваните от тях Облигации и че те се отказват от всякакви финансови и други
претенции към Ризърв Кепитал в качеството му на емитент на Облигациите (за което
облигационерите подписват и нотариално заверена декларация).
Прилагаме Протокола от заседанието на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ
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