АНЕКС № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ 29.10.2010 Г.

Днес, 04.10.2013 г., в гр. Бургас между,
" П Ъ Р В А И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Б А Н К А " А Д , със седалище и адрес на управление: гр.

София, бул. "Драган Цанков" № 37, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при
Министерство на правосъдието с ЕИК: 831094393, представлявано от пълномощниците на
Изпълнителните
директори:
Димитър
Иванов
Димитров,
Управител
на
"ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас и Николай Желязков Янков, Зам. управител на
"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас, наричано за краткост "БАНКАТА" и
„ГЛОБАЛ

ТЕХНОЛОДЖИ

КЪМПАНИ"

ЕАД,

със

седалище

и

адрес

на

управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Изгрев" бл. 157, вх. 1, ет. 0, ап.З, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК
130853770, представлявано Цветан Димитров Петков, ЕГН 6310030745 - Изпълнителен директор,
наричано за краткост по-долу „ЗАЛОГОДАТЕЛЯ",
се сключи настоящия анекс към Договор за залог на търговско предприятие от 29.10.2010 г.
/"Договора"/, като страните се споразумяха за следното:
1. В титула на договора, в подточка б), израза „наричано за краткост по-долу
„КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ", се заменя с израза „наричано за краткост по-долу „ЗАЛОГОДАТЕЛЯ".
2. Глава II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, точка 2 от Договора се изменя както следва:
„2. Настоящият договор се сключва за обезпечаване вземанията на БАНКАТА към
„ГЛОБАЛ
ТЕХНОЛОДЖИ
КЪМПАНИ"
ЕАД,
със
седалище
и
адрес
на
управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Изгрев" бл. 157, вх.1, ет. 0, ап.З, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК
130853770, представлявано от Евгения Филипова Киселинова, ЕГН 7001146559 - Изпълнителен
директор и Цветан Димитров Петков, ЕГН 6310030745-Изпълнителен
директор (наричан за
краткост "Кредитополучателя"),
произтичащи от предоставен на Кредитополучателя банков
кредит в размер на 13,200,000.00 (Тринадесет милиона и двеста хиляди) евро, съгласно Договор №
002СЬ-Ь-000004/15.10.2010 г. за кредитна линия и към него Анекс № 1 от 01.10.2013 г., сключен с
БАНКАТА (наричан по-долу "Договора"). "
3. Всички останали клаузи по Договор за залог на търговско предприятие от 29.10.2010 г. не се
променят и остават в сила между страните.
4. Настоящият Анекс, представляващ неразделна част от Договор за залог на търговско
предприятие от 29.10.2010 г., се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка една от
страните и един за Търговския регистър и влиза в сила от датата на неговото подписване.
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ се задължава в срок до 20.10.2013 г. да впише настоящия анекс в Търговския
регистър, както и да осигури извършването на вторични вписвания в Служба по вписванията и в
ЦРОЗ.
у у

На 04.10.2013, Атанас Димов, нотариус в район РС
Бургас, рег. № 285 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:
Димитър Иванов Димитров, ЕГН 6610300646, като
пълномощник и Николай Желязков Янков, ЕГН
6809250905,
като
пълномощник
на
"Първа
БУЛСТАТ/ЕИК
Инвестиционна
Банка"
АД,
Петков,
ЕГН
831094393,
Цветан
Димитров
на
"Глобал
6310030745,
като
представител
БУЛСТАТ/ЕИК
Технолоджи
Къмпани"ЕАД
130853770
/ ,
Рег. № 5278/2013, Събрана т а / с а / Д З Ж ^
Нотариус:

