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Този документ е строго конфиденциален. Той е изготвен изключително в полза на и за употреба от Корпоративна търговска банка 
АД (в несъстоятелност) и  трети лица не могат да се позовават на него.Той съдържа търговски чувствителна информация 
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РЕНТ МЕНИДЖМЪНТ АД– ЕИК 202726005 

Данни за непогасени кредити 

Кредит Начална дата Посочена цел 

дължима сума 

милиона лева 

Кредит 1 04/12/2013 Според условията на работния договор 
между Рент Мениджмънт и ПФК Ботев 

23.2 

Кредит 2 14/01/2014 Закупуване на дългтрайни активи 39.1 

Общо   62.3 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

Кредит 1 

16.372 Рент Мениджмънт е усвоило BGN 23.2 милиона от своя кредит от BGN 24 млн в продължение на 
няколко транша в периода от 4 декември, 2013 до 11 юни 2014 г. Всяко усвояване веднага е 
било прехвърляно на ПФК Ботев, който от своя страна прехвърля средствата, на 
Инфраструктурна Компания; директно или чрез Интегрирани Пътни Системи. Продължихме 
проследяването на тези средства и ключовите резултати са както следва: 

• BGN 17.1. милиона са били използвани за погасяване / частично изплащане на главницата 
по кредита дължим от Инфраструктурна Компания на КТБ. 

• BGN 3 милиона са останали в сметката на Инфраструктурна Компания и са били използвани 
за финансиране на малки трансфери. 

Кредит 2 

16.373 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 20 милиона) на 15 януари 2014 г. и веднага са били 
прехвърлени BGN 39.1 милиона (EUR 20 милиона) на Кен Трейд. След това се прехвърля чрез 
редица свързани лица и в крайна сметка е бил използван, както следва: 

• BGN 9.6 милиона (EUR 4.9 милиона) са били внесени за покупка на акции от Юлинор в 
Петрол за BGN 73.3 млн. 

• BGN 25.2 милиона (EUR 12.9 млн) са били внесени за покупка на акции ВИП Пропъртис в 
Петрол за BGN 58.1 млн. 

• BGN 2.4 милиона (EUR 1.2 милиона) са били внесени за прехвърляне на BGN 4.6 милиона от 
Fina-S на Централен депозитар АД.. 

• EUR 0.2 милиона са били използван, за погасяване на лихвените плащания на Принт Инвест 
1 на заема му към КТБ. 

• BGN 0.8 милиона (EUR 0.4 милиона) са били преведени по сметката на Глобъл Юниън, които 
остават в неговата сметка и се използват за финансиране на малки трансфери. 

Финансово състояние на дружеството 

16.374 .От прегледа на финансовите му отчети, рент Мениджмънт изглежда е инвестиционна 
компания, чиито единствени активи към края на ФГ13 година са "вземания от свързани 
дружества", стойността на които съвпада със стойност на кредита получен от КТБ. Предвид 
резултатите от нашето проследяване, възстановяването на тези активи е несигурно. 




