
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният адвокат Ради Георгиев Георгиев, сьдружник в Адвокатско 

дружество Калайджиев и Георгиев, с адрес на управление България, гр. София, 

бул. „Александър Стамболийски" № 84, етаж 10, офис 54-55, с настоящото 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен съм да бъда избран да изпълнявам функцията представител на 

облигационерите на първа необезпечена емисия корпоративни облигации ISIN 

BG2100005219 на Емитента Международната банка за икономическо 

сътрудничество („МБИС"), в случай че Първото общо събрание на 

облигационерите приеме такова решение. 

Уведомявам предварително Облигационерите, че участвах пряко като част от 

екипа на Адвокатско дружество Калайджиев и Георгиев в консултиране на 

процеса на частно пласиране на емисията облигации ISIN BG2100005219 на 

МБИС. Към днешна дата мандатьт на Адвокатско дружество Калайджиев и 

Георгиев по отношение на тази работа е изтекъл. Нито Адвокатско дружество 

Калайджиев и Георгиев, нито аз в лично качество предоставяме други 

професионални услуги на МБИС. 

Тази информация се предоставя на Облигационерите, за да преценят дали би 

съществувал потенциален конфликт на интереси, ако бъда избран за 

представител на Облигационерите. 

Декларирам, че по отношение на мен не са налице ограниченията, уредени в 

хипотезите на чл. 210, ал. 1 от Търговския закон. 

DECLARATION 

The undersigned Radi Georgiev Georgiev, attorney-at law, member of Kalaidjiev & 

Georgiev Law Firm with registered address at 84 Alexander Stamboliyski Blvd., floor 

10, office 54-55, Sofia, Bulgaria, hereinafter 

DECLARE, AS FOLLOWS: 

I agree to be elected as a representative of the Bondholders of the first unsecured 

corporate bonds issue ISIN BG2100005219 of the Issuer International Bank for 

Economic Cooperation ("IBEC") provided that the First Meeting of the Bondholders 

makes such resolution. 

I am informing in advance the Bondholders that I was directly involved as part of 

Kalaidjiev & Georgiev Law Firm in advising the process of the private placement of 

the bonds issue ISIN BG2100005219 of IBEC. As of today the mandate of Kalaidjiev 

& Georgiev Law Firm in regards to the said matter has expired. Both Kalaidjiev & 

Georgiev Law Firm and me, personally, we are not providing other professional 

services to IBEC. 

This information is provided to the Bondholders to assess if potential conflict of 

interest might exist if I am elected as a representative of the Bondholders. 

I declare that I am not falling within any of the restrictions specified in art. 210, para 

1 of the Commercial Act. 

18 юни 2021 Г./18 June 2021 

ДЕ КЛ APATO P/D££LAR£TO R: 

Ради Георгиев/Radi Georgiev 


