Уведомление до притежателите на облигации
В резултат на прехвърлянето по същество на цялата корпоративна дейност на Джей Пи Ем и
Джей Пи Ем Люксембург съгласно Договор за придобиване и поглъщане от 7 април 2006 г, сключен
между Банк ъв Ню Йорк Кампъни, Инк. и Джей Пи Морган Чейс и Ко. и съгласно подписаното
Споразумение за оттегляне, назначаване и приемане, с настоящото България назначава, считано от
датата на влизане в сила Би Ен Уай Ем, клон Лондон - за фискален агент и агент по обменния курс;
Би Ен Уай Ем, клон Ню Йорк - за регистратор и Би Ен Уай Ем Люксембург за агент по
прехвърлянето за Люксембург и агент по плащанията, по отношение на Облигациите според и
съгласно условията на Договора за фискално агентство, с всички пълномощия, права, правомощия и
имунитет, давани съгласно Договора за фискално агентство. Агентите – правоприемници Би Ен Уай
Ем, клон Лондон, Би Ен Уай Ем, клон Ню Йорк и Би Ен Уай Ем Люксембург приемат своите
назначения, считано от датата на влизане на Споразумението в сила, а Джей Пи Ем, клон Лондон се
оттегля като фискален агент и агент по обменния курс, Джей Пи Ем, клон Ню Йорк се оттегля като
регистратор и Джей Пи Ем Люксембург се оттегля като агент по прехвърлянето за Люксембург и
агент по плащанията.
На и след датата на влизане в сила, всички уведомления и цялата друга кореспонденция,
предназначена съгласно Споразумението за агентите – правоприемници, както е приложимо, трябва да
се доставя или изпраща в съответствие с условията на Договора за агентство на следните адреси:
(а)

Ако е адресирана до България, до нея на адрес:
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» №102
гр. София, 1040
Република България
На вниманието на министъра на финансите
телефон: +(359) 2 9859-2001
факс: +(359) 2 987 0581
ел. поща: minfin@minfin.bg

(б)

Ако е адресирана до фискалния агент и агента по обменния курс, до него на адрес:
Банк ъв Ню Йорк Мелон, клон Лондон
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
телефон: +44 (0) 207964 4277
Факс: +(44) 207 964 2536
ел. поща: corpsovcee@bnymellon.com
На вниманието на: Глобален корпоративен тръст – Мениджър по корпоративните и
държавните дела (Global Corporate Trust – Corp. & Sovereign Business Manager)

(в)

Ако е адресирана до регистратора, до него на адрес:
Банк ъв Ню Йорк Мелон
101 Barclay Street, Floor 4E
New York, NY 10286
На вниманието на: Джоелън Макнамара, Корпоративен тръст – Глобални финанси (Joellen
McNamara, Corporate Trust – Global Finance)
Телефон: +(212) 815 5587
Факс:+( 212) 815 5366
ел. поща: joellen.mcnamara@bnymellon.com

(г)

Ако е адресирана до агент по прехвърлянето за Люксембург и агента по плащанията, до
него на адрес:
Банк ъв Ню Йорк Мелон (Люксембург) С.А.
На вниманието на: Обслужване на корпоративния тръст (Corporate Trust Services)
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Факс: +(352) 24 524 204
ел. поща: LUXMB-CT_Listing@bankofny.com

