ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA NABÍZÍ POSTOUPENÍ SVÉ POHLEDÁVKY
ZA RUSKOU SPOLEČNOSTÍ OOO KOMPANIA PROGRESS A JEJÍMI RUČITELI
Česká exportní banka, a.s. tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na
postoupení pohledávky za společností OOO Kompania Progress a jejími ručiteli
Informace o dlužníkovi
 OOO Kompania Progress (dále “Dlužník”) je společnost s ručením omezeným, které
ČEB poskytla úvěr na financování výstavby sklárny ve městě Obninsk, Ruská
federace, IČ: 5077746553022
 Dlužník je v insolvenci a probíhá ohledně něj konkursní řízení
Informace o pohledávce
 Jistina pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi je 29.048.279,95 EUR a je spolu
s příslušenstvím přiznána rozhodčím nálezem Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, který je plně legalizován na území Ruské
federace
 Celková výše pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi, která je řádně přihlášena do konkursu
na Dlužníka, činí 2.762.358.637,80 RUB
 Pohledávku tvoří úvěr poskytnutý bankou Dlužníkovi za účelem financování výstavby
sklárny
Informace o zajištění
Pohledávka je zajištěna ručením pěti ruských fyzických osob:
 Gogoljev Aleksandr Grigorjevič, IČ 773604224605
 Ivašov Leonid Grigorjevič, IČ 772746128775
 Karapetjan Samvel Vemirovič, IČ 772819442954
 Karapetjan Arutjun Samvelovič, IČ 772870720400
 Čerkasov Aleksej Viktorovič, IČ 482414397966
Další informace
 ČEB nabízí k postoupení pohledávku včetně veškerého příslušenství a všech
s pohledávkou souvisejících zajišťovacích instrumentů

 Před poskytnutím dalších informací a dokumentů k pohledávce bude zájemci
předložena k podpisu dohoda o mlčenlivosti. Následně po jejím podpisu obdrží
instrukce pro získání přístupu do data roomu
 Data room může obsahovat informace v ruštině, češtině, angličtině a arménštině.
Zájemcům nebudou kompenzovány žádné náklady vzniklé v souvislosti s přístupem
anebo porozuměním informací poskytnutých v data roomu
 Zaplacení ceny postoupení, nabídnuté vítězným zájemcem, je do 30 dní od
vyrozumění zájemců o výsledcích tenderu
 Podmínky pro zájemce o účast v tenderu stanoví předem ČEB v souladu s platnými
pravidly bankovní regulace a předpisy upravujících boj proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu. Jednou z podmínek je vyloučení zájemců z řad
subjektů ovládajících Dlužníka či s ním propojených v ekonomicky spjaté skupině
 ČEB může odmítnout všechny nabídky (nepřijmout žádnou), či zrušit tender bez vítěze
Poznámka
Česká exportní banka, a.s. v současné době vymáhá svoji pohledávku za Dlužníkem a jeho
ručiteli v rámci příslušných insolvenčních a soudních řízení na území Ruské federace
a Arménské republiky. Stav soudních řízení podléhá změnám
Kontakty:
 Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této investiční příležitosti, neváhejte se obrátit
na následující kontaktní osobu:
Advokátní kancelář AO Juridičeskoje soprovožděnije buzinesa, Moskva
Kontaktní osoba: Tikhomirov Alexej
Telefon:
+7 (495) 951-53-48
E-mail:
alex@zaousb.ru
Kontaktní osoba: Abdulkadirov Tavus
Telefon:
+ 7 (925) 917-99-98
E-mail:

tavus@zaousb.ru

V Praze dne 24. července 2020

