Съобщение

Company Announcement

07-09-2017, София
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт”
АДСИЦ – Дружеството или ИКПД
БФБ-София: 4IC
NewConnect: ICD

07-09-2017, Sofia
Intercapital Property Development ADSIC –
“The Company” or “ICPD”
BSE – Sofia: 4IC
NewConnect: ICD

Относно: Свикване на Общо събрание на
облигационерите на Дружеството по
емисия
облигации
с
ISIN
код
BG2100019079

Regarding: Convocation of a general meeting
of the Company’s bondholders on the
corporate bonds issued by ICPD ADSIC with
ISIN code BG2100019079

С
настоящото
ИКПД
уведомява
обществеността за следното: на 05.09.2017
г., след отправено искане от страна на
емитента, ТБ Инвестбанк АД в качеството
й на довереник по емисията облигации,
издадени от ИКПД АДСИЦ с ISIN код
BG2100019079, е заявила за обявяване в
Търговския регистър покана за свикване
на Общо събрание на облигационерите на
Дружеството по горецитираната емисия
облигации, насрочено за 25.09.2017 г.

With the present the Company would like to
inform the public of the following: on
05.09.2017, upon request of the issuer, CB
Investbank AD in the capacity of а trustee on
the corporate bonds issued by ICPD ADSIC
with ISIN code BG2100019079, has
submitted for publication in the Commercial
Register an invitation for convocation of a
general meeting of the Company’s
bondholders of the above-cited bond issue,
scheduled for 25.09.2017.

Към настоящото уведомление прилагаме
копие
на
поканата,
заявена
за
публикуване в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.

Hereby to the present notification it is
enclosed a copy of the invitation, submitted
for publication in the Commercial Register to
the Registry Agency.

За контакти:
Милен Божилов
Директор връзки с инвеститорите
Email: office@icpd.bg

Enquiries:
Milen Bozhilov
Director Investor Relations
Email: office@icpd.bg

Това
съобщение
се
публикува
посредством:
X3 News – информационният портал на
БФБ-София
и
Порталът EBI на Варшавската Фондова
Борса.

This announcement has been issued through:
X3 News – the company news service of
BSE – Sofia
And
The EBI service of Warsaw Stock Exchange.

