ПРИЛОЖЕНИЕ 11а
АНГАЖИМЕНТ НА АКЦИОНЕРИТЕ
От:

[Първоначални акционери] ("Първоначалните акционери" и всеки
"Първоначален акционер")

До:
1.

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България ("Концедент"); и

2.

[Концесионер] ("Концесионер"),
заедно "Страните" и поотделно всяка "Страна".

Отн.: КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ – ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР
Уважаеми Господа,
В това Писмо ("Писмото") ние, Първоначалните акционери на Концесионера, се
позоваваме на Концесионния договор от [дата] г. между Концедента и Концесионера
("Концесионния договор"). По-конкретно, но без да се ограничава до тях,
позоваването е на Клаузи от 11 (Концесионер) до 13 (Промяна в собствеността) от
Концесионния договор. Понятията, дефинирани в Концесионния договор, имат същото
значение и в настоящото Писмо, освен ако тук е дадено друго значение.
Освен това, с настоящото, ние се съгласяваме да се присъединим към Концесионния
договор по отношение на задълженията и отговорностите по Клаузи от 11
(Концесионер) до 13 (Промяна в собствеността) от Концесионния договор и посочени
в Раздел 2 (Ангажименти на Акционерите) на това Писмо, както и във връзка с
декларациите и гаранциите, посочени в Раздел 3 (Ограничени декларации и гаранции),
ангажиментите, посочени в Раздел 4 (Допълнителни ангажименти) и обезщетенията,
посочени в Раздел 5 (Ограничен ангажимент за обезщетения) на това Писмо, за
осигуряване на допълнително предимство за и в полза на Концедента.
1.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Първоначалните акционери се съгласяват да станат страна по Концесионния договор и
да бъдат обвързани от неговите разпоредби и условия като присъединяваща се страна
("Присъединяващата се страна"). Присъединяващата се страна потвърждава, че
приема всички съответни задължения и отговорности, изложени в настоящото.
Първоначалните акционери също се ангажират да осигурят всеки следващ Акционер да
се присъедини към настоящото Писмо едновременно с придобиването на акции в
Концесионера.
Присъединяващата се страна се присъединява към Концесионния договор
изключително във връзка със задълженията и ангажиментите, съдържащи се в Клаузи
от 11 (Концесионер) до 13 (Промяна в собствеността) от Концесионния договор
("Ангажименти на Акционерите") и описани в Раздел 2 (Ангажименти на
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Акционерите) на това Писмо, както и във връзка с декларациите и гаранциите,
посочени в Раздел 3 (Ограничени декларации и гаранции), ангажиментите, посочени в
Раздел 4 (Допълнителни ангажименти) и обезщетенията, посочени в Раздел 5
(Ограничен ангажимент за обезщетения) на настоящото Писмо.
Концедентът и Концесионерът изрично приемат и потвърждават присъединяването на
Присъединяващата се страна към Концесионния договор.

2.

АНГАЖИМЕНТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съгласно Клауза 12 (Ангажименти на акционерите) от Концесионния договор,
Присъединяващата се страна се задължава да изпълни следните ангажименти:
2.1

Ангажимент за капиталова инвестиция
Присъединяващата страна се задължава да предприеме съгласно Клауза 12.1
(Капиталова инвестиция) от Концесионния договор следното:
2.1.1. Всеки Първоначален Акционер ще изпълнява задължението си за внасяне
в капитала на Концесионера на такава част от Капиталовата инвестиция,
която е отредена на такъв Първоначален Акционер, на или преди датите
и в размера, посочени във Финансовия модел.
2.1.2. Без това да засяга изискванията за минимален капитал съгласно
Законодателството, Първоначалните акционери приемат и се
съгласяват, че минималният собствен капитал ще бъде поддържан при
първоначалното равнище от BGN 200,000,000 (с думи: двеста милиона
Български лева) за периода от Началната дата на Концесията до
момента, в който Терминал 3 започне да функционира пълноценно.
След това, Концесионерът има право да намали капитала до BGN
100,000,000 (с думи: сто милиона Български лева).
2.1.3. Първоначалните акционери (и всеки бъдещ Акционер) ще решават по
свое усмотрение – в рамките на наложените от Законодателството
ограничения – относно съотношението между Акционерния капитал на
Концесионера и Дълга към Акционерите, свързан с ангажимента за
капиталова инвестиция.
2.1.4. Изплащането на капиталовата инвестиция ще се удостоверява, както
следва:
(a)

по отношение на сумата, посочена като Акционерен капитал чрез предоставяне на Концедента на заверено копие от всички
правни документи, които са представени на компетентния
търговски регистър съгласно Законодателството, в случай на
увеличаване на Акционерния капитал;

(b)

по отношение на сумата, посочена като Дълг към Акционерите –
чрез предоставяне на Концедента на счетоводните книги на
Концесионера, заедно с удостоверение от дипломиран/и експертсчетоводител/и на Концесионера.
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2.2

Ангажимент за акционерен капитал
Присъединяващата страна се задължава да предприеме съгласно Клауза 13.2
(Ограничения върху разпореждането с дялови участия) от Концесионния
договор следното:
2.2.1. Без да се засяга действието на разпоредбите на Клауза 13.2 (Ограничения
върху разпореждането с дялови участия) и задълженията за
уведомяване по Клауза 13.1.1 (Уведомление) от Концесионния договор,
по време на Преходния период, дяловите участия в Концесионера могат
да бъдат прехвърляни между Първоначалните акционери и/или от
Първоначалните акционери на нови акционери, които са Финансови
институции, като Концесионерът информира Концедента за такива
промени предварително чрез изпращане на писмено уведомление до
Концедента, като посочва (i) промените в Акционерния капитал между
Първоначалните акционери или (ii) наименованията и данни за
предложените Финансови институции, които ще се включат в
Акционерния капитал на Концесионера, заедно с информация и
документи, изисквани съгласно клауза 4.1(f) от Документацията за
концесията, при условие че във всеки случай:
(a)

Първоначалните акционери запазват не по-малко от шестдесет
процента (60%) от участието в капитала към Началната дата на
Концесията;

(b)

Акционерът Летищен оператор запазва своята инвестиция в
Акционерния капитал в съответствие с Клауза 13.2.4 от
Концесионния договор;

(c)

Няма нов инвеститор, чието участие да надхвърля двадесет
процента (20%) от целия Акционерен капитал;

(d)

капитализацията на Концесионера съответства на Офертата и
условията по Клауза 12 (Капиталова инвестиция) от
Концесионния договор; и

(e)

Концесионерът се съгласява, че всеки такъв нов акционер
подлежи на одобряване от Концедента.

2.2.2. В допълнение, без да се засягат разпоредбите на Клауза 13.2 (Ограничения
върху разпореждането с дялови участия) и задълженията за
уведомяване съгласно Клауза 13.1 (Уведомление) от Концесионния
договор, Първоначалните акционери ще запазят общо най-малко
шестдесет процента (60%) от целия Акционерен капитал до петата
годишнина от Началната дата на Концесията, плюс всяко забавяне, ако
има такова, в завършването на Неотложните строителни дейности,
недължащо се на Събитие за обезщетяване или Освобождаващо от
отговорност събитие.
2.2.3

След изтичането на петгодишния период на блокиране съгласно Клауза
13.2.1 (Ограничения върху разпореждането с дялови участия) от
Концесионния договор, за всяко прехвърляне на акции на
Концесионера, което може да доведе до загуба на Контрол върху
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Концесионера от страна на Първоначалните Акционери (или всеки
последващ Акционер), се изисква съгласие от страна на Концедента.
Съгласието може да бъде отказано само ако такава промяна засяга
обществения ред или националните интереси, или ако е в противоречие
с целта на Концесионния договор, или ако Концесионерът не може да
докаже, че нивото на техническа и оперативна компетентност и
финансова стабилност на новия Контролиращ Акционер е достатъчно за
изпълнението на Концесионния договор и е в съответствие като
минимум с критериите за квалификация и оценка, определени в
Документацията за Концесията.
2.2.4. Акционерът Летищен оператор трябва да запази най-малко двадесет
процента (20%) от Акционерния капитал /даващия право на глас капитал
до петата (5-ата) годишнина от Началната дата на Концесията и десет
процента (10%) от Акционерния капитал /даващия право на глас капитал
до по-късното от (i) десетата (10-ата) годишнина от Началната дата на
Концесията или (ii) две (2) години след откриването на Терминал 3. След
изтичането на първоначалния 5-годишен срок, съответно, 10-годишен
срок или 2 (две) години след откриването на Терминал 3, според случая,
за всяко прехвърляне на акции/дялове на Концесионера от Акционера
Летищен оператор се изисква съгласие от страна на Концедента, което
може да бъде отказано само ако такава промяна засяга обществения ред
или националните интереси, или ако Акционерът Летищен оператор не
може да докаже, че нивото на летищна техническа и оперативна
компетентност на приобретателя на акциите/дяловете, и финансовото
му състояние са достатъчни за изпълнението на Концесионния договор
и са в съответствие като минимум с критериите за квалификация и
оценка, определени в Документацията за Концесията, и няма основания
за изключване съгласно Закона за концесиите.
2.2.5. Концесионерът има правото да докаже възможностите на Летищен
оператор и чрез трето лице, което в такъв случай се определя като Трето
лице Летищен оператор и което в такъв случай ще предостави
корпоративна гаранция в размер, съответстващ на капитала, който би
бил предоставен съгласно Клауза 13.2.4 от Концесионния договор, ако
Третото лице Летищен оператор отговаряше на критериите за Акционер
Летищен оператор, и което следва да подпише ангажимент във формата
на Приложение 11b (Ангажимент на Третото лице Летищен
оператор).
2.2.6.

Препратките в Клаузи 13.2.1 до 13.2.5 (Ограничения върху
разпореждането с дялови участия) от Концесионния договор към
"всяко прехвърляне на акции/дялове на Концесионера" или на
"запазване на най-малко * от Акционерния капитал" се счита, че
включват всяко прехвърляне на всяко участие в дружество със
специална цел, чиято единствена цел ще бъде да държи пряко или
непряко акциите/дяловете на Концесионера или да поеме някакво
договорно задължение, което би довело или би могло да доведе, в
случай, че бъде изпълнено, до нарушение на Клауза 13.2 (Ограничения
върху разпореждането с дялови участия) от Концесионния договор.
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2.2.7.

Ограниченията, посочени в Клауза 13.2 (Ограничения върху
разпореждането с дялови участия) от Концесионния договор, не са
приложими:
(i)

при прехвърляне на акции/дялове между Първоначалните
Акционери към Свързани лица на Първоначалните Акционери;

(ii)

когато са извършени по силата на упражняване на каквито и да
било права по силата на залог, създаден като Позволена тежест;
или

(iii)

във всеки друг случай, при условие че Концедентът (с всички
необходими Разрешения и съгласия) е дал своето
предварително писмено съгласие;

при спазване във всеки случай на Задълженията за уведомяване съгласно
13.1 (Уведомление) от Концесионния договор.
2.3

Ангажимент за неизвършване на промени
Присъединяващата се страна се задължава да предприеме съгласно Клауза 11.2
(Без промени в Дружествения договор/Устава) от Концесионния договор
следното:
С изключение на увеличенията на Акционерния капитал до размера, посочен в
Клауза 12.1 (Капиталова инвестиция) от Концесионния договор и
измененията, които се извършват единствено с цел осигуряване на съответствие
със Законодателството, или за коригиране на очевидни грешки, или които не
оказват съществено влияние върху способността на Концесионера да изпълнява
Концесионния договор, не се допуска изменение на Дружествения
договор/Устава на Концесионера или Договора между Акционерите (ако има
такъв) без предварителното писмено съгласие на Концедента (такова съгласие
не може да бъде неоснователно отказвано или забавяно). Във всеки случай, това
съгласие се счита за предоставено от Концедента след изтичането на един (1)
месец от получаването на съответното искане, подадено от Концесионера към
Концедента. Ако е направено изменение на Дружествения договор/Устава или
Споразумението между Акционерите (ако има такова), което не изисква
съгласието на Концедента в съответствие с тази Клауза, то Концесионерът
предоставя на Концедента копие от изменението в четиринадесет (14) дневен
срок след датата на извършване на това изменение, заверено като „копие вярно
с оригинала“ от служител на Концесионера.

3.

ОГРАНИЧЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ
Присъединяващата се страна декларира и гарантира на Концедента, че към
Датата на влизане в сила и Началната дата на Концесията, или на датата на
присъединяване в качеството на Акционер, всяко от следните твърдения е
вярно и точно във всички съществени аспекти:

3.1

Страната има пълна власт, правомощия и права и е предприела всички
необходими действия за сключване на Концесионния договор и за поемане и
изпълнение на правата и задълженията, уговорени в Концесионния договор;
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3.2

няма процедура, действие, иск или разследване, висящи или предстоящи, срещу
Присъединяващата се страна, резултатът от които може да съставлява Случай
на неизпълнение или да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху
нейното финансово състояние или нейната способност да изпълнява
задълженията си съгласно Концесионния договор; и

3.3

на Присъединяващата се страна няма наложени никакви глоби, неустойки или
други санкции, които могат да имат съществено неблагоприятно въздействие
върху нейното финансово състояние или нейната способност да изпълнява
задълженията си съгласно Концесионния договор.

4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АНГАЖИМЕНТИ

4.1.

Присъединяващата се страна е информирана, разбира, спазила е и ще спазва
цялото Антикорупционно законодателство, като ще осигури същото ниво на
спазване от всеки Акционер;

4.2.

Присъединяващата се страна е информирана, разбира, спазила е и ще спазва
цялото Законодателство в областта на конкуренцията, като ще осигури същото
ниво на спазване от всеки Акционер;

4.3.

Присъединяващата се страна потвърждава, че всички средства (независимо
дали под формата на дълг или капитал), които са или ще бъдат използвани от
Присъединяващата се страна за изпълнението на нейните задължения по
Концесионния договор, не са и няма да бъдат придобити чрез или във връзка с
престъпление. Присъединяващата се страна ще бъде задължена да предостави
всякаква информация, потвърждаваща спазването от нейна страна на Закона за
мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото приложение; и

4.4.

Присъединяващата се страна потвърждава, че е получила цялата информация за
Концесията, изготвена от Концедента за целите на Концесионния договор и
която е станала достъпна за Присъединяващата се страна, по-конкретно
документите и информацията, предоставени в Документацията за Концесията и
тези, които се съдържат в Приложенията към Концесионния договор.
Присъединяващата се страна потвърждава, че е направила собствена
предварителна финансова, правна и техническа оценка на Концесията.

5.

ОГРАНИЧЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

5.1

При спазване на Максималния размер на отговорността, посочен по-долу в
Раздел 5.2, Първоначалните акционери носят изрична отговорност за
Ангажиментите на Акционерите, посочени в Раздел 2 (Ангажименти на
Акционерите) на това Писмо, за декларациите и гаранциите, както и за
ангажиментите, посочени в Раздели 3 (Ограничени декларации и гаранции) и 4
(Допълнителни ангажименти) от настоящото, независимо дали самостоятелно,
солидарно, отделно от или заедно с Концесионера, или по друг начин, към
Концедента по Концесионния договор.

5.2

С подписването на настоящото Писмо, Концедентът приема и се съгласява, че
общата максимална отговорност на Първоначалните акционери и всеки
последващ Акционер (независимо дали самостоятелно, солидарно, отделно от
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или заедно с Концесионера или с който и да е Акционер, като тази разпоредба
в никакъв случай не следва да се разбира и тълкува като ограничаване по
какъвто и да е начин на отговорността на Концесионера) възлиза на BGN
200,000,000 (с думи: двеста милиона Български лева) („Максимален размер
на отговорността“), доколкото такава отговорност възниква за Първоначалния
акционер или последващ Акционер, в качеството му на Присъединяваща се
страна, съгласно настоящото Писмо и/или по силата на Законодателството, като
Максималният размер на отговорността се прилага спрямо общия размер на
претенциите на Концедента срещу Първоначалните акционери и Акционерите,
съгласно и в съответствие с настоящото Писмо.
6.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящото Писмо, и всички договорни и извъндоговорни въпроси,
произтичащи от него, се уреждат от българското право, с изключение на
неговите стълкновителни норми.

7.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всеки спор или различие, произтичащи от или във връзка с настоящото Писмо,
независимо от тяхното естество, следва да се отнасят за разрешаване съгласно
разпоредбите на Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) и
Клауза 56 (Арбитраж) от Концесионния договор, като чрез препращането към
тях тези разпоредби се включват в настоящото Писмо и ще се прилагат спрямо
него съответно.

С уважение,

За и от името на
Първоначалните Акционери

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на
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Прието и съгласувано

За и от името на
Концедента

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на

За и от името на
Концесионера

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на
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