ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA NABÍZÍ POSTOUPENÍ SVÉ POHLEDÁVKY
ZA SRBSKOU SPOLEČNOSTÍ BRIDGE POWER INVESTMENTS D.O.O. A JEJÍMI
RUČITELI
Česká exportní banka, a.s. tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na
postoupení pohledávky za společností Bridge Power Investments d.o.o. a jejími ručiteli
Informace o dlužníkovi
Ø Bridge Power Investments d.o.o. (dále “Dlužník”) byla společnost s ručením
omezeným, se sídlem Stražilovska 23, Novi Sad, Republika Srbska, IČ: 20736500,
které ČEB poskytla úvěr na financování výstavby peletkárny ve městě Doroslovo.
Ø Konkursní řízení v Srbsku bylo ukončeno pro nedostatek majetku.
Informace o pohledávce
Ø Pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi byly řádně přihlášeny do konkursu na Dlužníka
Ø Pohledávku tvoří úvěr poskytnutý bankou Dlužníkovi za účelem financování výstavby
peletkárny s nesplacenou jistinou ve výši 9.370.302,96 EUR
Informace o zajištění
Pohledávka je zajištěna ručením tří fyzických osob, toto ručení bylo společně s příslušenstvím
přiznáno rozhodčím nálezem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR v Praze a to v žalované výši 555 042,- EUR + náklady řízení ve výši 1.152.043,CZK:
Ø David Nefe
Ø Siniša Dučevič
Ø Mirko Medenica
Další informace
Ø ČEB nabízí k postoupení pohledávku včetně veškerého příslušenství a všech
s pohledávkou souvisejících zajišťovacích instrumentů
Ø Před poskytnutím dalších informací a dokumentů k pohledávce bude zájemci
předložena k podpisu dohoda o mlčenlivosti.

Ø Dokumenty mohou obsahovat informace v srbštině, češtině a angličtině. Zájemcům
nebudou kompenzovány žádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutými
informacemi
Ø Zaplacení ceny postoupení, nabídnuté vítězným zájemcem, je do 30 dní od
vyrozumění zájemců o výsledcích tenderu
Ø 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
Ø Postoupení pohledávky je s ohledem na smluvní ujednání možné pouze na jiné bance
nebo finanční instituci nebo svěřenskému fondu, fondu nebo jinému subjektu, který se
pravidelně zabývá nebo je zřízen za účelem poskytování, nákupu nebo investování do
úvěrů, cenných papírů nebo jiných finančních aktiv.
Ø ČEB může odmítnout všechny nabídky (nepřijmout žádnou), či zrušit tender bez vítěze.
Ø Lhůta pro podání nabídek je 1.3.2021 16:00.
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 České republiky a Srbské
republiky. Stav soudních řízení podléhá změnám
Kontakty:
Ø Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této investiční příležitosti, neváhejte se obrátit
na následující kontaktní osobu:
Kontaktní osoba: René Hanyk
Telefon:
+420 737 270 864
E-mail:

rene.hanyk@ceb.cz

V Praze dne 15. ledna 2021

