
 

 
 

Отчет за изпълнение на задълженията по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с 

чл. 100е, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по 

емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, 

поименни, обезпечени облигации с ISIN КОД ВG BG2100018212 издадена 

от "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД - гр. София, към 30.06.2022 г. 

 

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ 

ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното в 

Предложението за записване на корпоративни облигации: 

-  придобиване на мажоритарни и миноритарни дялови участия в капитала на 

дружества от различни сфери на икономиката – за постигането на диверсификация в 

инвестициите на холдинговата структура и подобряване на финансовите резултати в 

средносрочен и дългосрочен план; 

- придобиване на вземания, чрез които холдинговото дружество ще реализира 

текуща доходност от лихви и капиталови печалби; 

- погасяване на текущи задължения на холдинговото дружество; 

- обезпечаване на емисията облигации по реда на ЗППЦК, чрез сключване 

застраховка. 

 

2. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ 

ЗАЕМ 

За обезпечаване на вземането на облигационерите по главницата на 

облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 30 000 000 лв. (тридесет 

милиона лева), включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както 

и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви по облигационния заем, 

"Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД е сключило застраховка при ЗАД „Армеец“ АД в 

полза на ИП „Кепитъл Инвест“ ЕАД, ЕИК 121878333, с адрес гр. София, ул. Стефан 

Караджа № 2 в качеството на Довереник на облигационерите, с действие на полицата 

до датата на пълно погасяване на облигационния заем. Дружеството поддържа договор 

за застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от 

неплащане, в полза на Довереника на облигационерите  по смисъла на КЗ. 

 ЗАД „Армеец” АД е вписано в Търговският регистър с ЕИК 121076907. Съгласно 

чл. 34 от Наредба 2, застрахователят отговаря на изискванията за минимално ниво на 

кредитен рейтинг, присъден от БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД  

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/armeec-rating. 

Застраховката "Облигационни емисии" покрива риска от неплащане на всички 



 

лихвени и главнични плащания по емисията. Застрахователят покрива неизпълнение на 

облигационно задължение от облигатора, към който и да е конкретно определен 

облигационер, относно не изплащане на същия дължима купонна лихва и/или главница, 

относими към притежавани облигации от емитирана облигационна емисия. 

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения 

застрахователен договор и застраховката е валидна. 

 

3. ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ 

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното 

погасяване на облигационния заем: 

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към 

активи по счетоводен баланс (по консолидиран счетоводен баланс, сумата на текущи + 

нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение 

през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение 

Пасиви/Активи не по-високо от 97%; 

Към 30.06.2022 г. стойността на показателя е 69,57 %. 

 

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие 

на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната 

дейност (съгласно консолидиран отчет за всеобхватния доход), увеличена с 

консолидираните разходи за лихви, се разделя на консолидираните разходи за лихви. 

Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да 

поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1,05; 

Към 30.06.2022 г. стойността на показателя е 2,48. 

 

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на 

краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви 

(по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до 

изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност 

не по-ниско от 0,5. 

Към 30.06.2022 г. стойността на показателя е 2,73. 

 

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът 

ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното 

обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията 

по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен 

незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за 

привеждане в съответствие с изискванията. 



 

В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от 

Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на 

което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на 

облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от 

облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била 

отхвърлена. 

Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от ОСО, в 

случай че Емитентът допусне нарушение на два или повече от финансовите показатели 

по емисията и същият не е предприел незабавни действия по изготвянето на програма 

за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за 

одобрение от ОСО. 

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, 

съгласно чл. 100б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК. 

 

4. ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ    

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ 

Лихвеният процент по настоящата облигационна емисия е плаващ, равен на сума 

от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3.50 %, но не по-нисък от 3.00 %. 

Облигационният заем е за период от 8 години. 

Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване 

на облигационния заем (16.12.2021 г.). Всяко следващо лихвено плащане ще се 

извършва при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай, че датата на 

лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия 

следващ работен ден. 

Лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност 

на притежаваните от всеки инвеститор облигации, съответно върху главницата, за 

отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната 

запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се 

извършват в лева. 

Към датата на съставяне на отчета, дължимoтo към дата на падеж 16.06.2022 г. 

лихвено плащане по емисията, не е погасено. 

 

 

Дата: 26.08.2022 г. 

гр. София 

Подпис: 

 

Весела Манчева 

Изпълнителен директор 
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