
      
 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН                                                       № 885 - 1/20 септември 2021 г. 

 

I. Промяна в параметрите на облигации, търгувани на MTF SOFIA 

 

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОМЕНЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЕМИСИЯ 

ОБЛИГАЦИИ: 

 

Загора Фининвест АД, BG2100006175, код MTF mZAGFB1 

На проведеното на 16.09.2021 г. общо събрание на облигационерите на Загора Фининвест АД 

са приети следните промени в параметрите на емисията облигации: 

- След падежната дата 29.09.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от 

фиксиран 5,40 % годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен 

EURIBOR с надбавка от 4,25 % (425 базисни точки), но общо не по-малък от 3,60 % годишно 

при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината 

(Actual/365L, Isma – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се 

взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя 

надбавка от 425 базисни точки (4,25 %). В случай, че така получената стойност е по-ниска 

от 3,60%, се прилага минималната стойност от 3,60% годишна лихва. Получената по 

описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, 

след което описаният алгоритъм се прилага отново.  

- Срокът на емисията се удължава с три години и амортизационните плащания по 

главницата за падежните дати от 29.09.2021 г. до 29.09.2024 г., включително се променят 

на 350 000 евро, а тези от 29.03.2025 г. до окончателния падеж на емисията на 29.03.2028 

г., включително се изменя както следва: 

Амортизация на главницата 

1 29.09.2019 750 000 

2 29.03.2020 750 000 

3 29.09.2020 750 000 

4 29.03.2021 750 000 

5 29.09.2021 350 000 

6 29.03.2022 350 000 

7 29.09.2022 350 000 

8 29.03.2023 350 000 

9 29.09.2023 350 000 

10 29.03.2024 350 000 

11 29.09.2024 350 000 
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12 29.03.2025 650 000 

13 29.09.2025 650 000 

14 29.03.2026 650 000 

15 29.09.2026 650 000 

16 29.03.2027 650 000 

17 29.09.2027 650 000 

18 29.03.2028 650 000 

- Да бъдат извършени съответните промени в застрахователната полица „Разни финансови 

загуби“, служеща като обезпечение по облигационния заем на Загора Фининвест АД, които 

да отразят промените в приложимия лихвен процент, срока на емисията и амортизацията 

на главницата, съгласно решението на Общото събрание на облигационерите; 

Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени. 

 

 

 


