ЗАЯВЛЕНИЕ № ………… /.................. 2017 г.
Чрез ИП ………………………………………………………………
ЗА ПРИЕМАНЕ на търгово предложение, отправено от „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД за
закупуване на акции на „ФАЗАН” АД
От..........................................................................................................................................
ЕГН........................., л.к.№ ……….............., издаденa на .................г. от МВР ........................, с
адрес: ……………............................................................ електронна поща:………………….........
 В качеството си на акционер, притежаващ ................(.............................................) броя
безналични акции от капитала на „ФАЗАН” АД, удостоверени с депозитарна разписка
№..............................................г. , издадена от „Централен депозитар“ АД или с друг
удостоверителен документ (извлечение от клиентска сметка при инвестиционен посредник);
 В качеството си на представляващ „.................................“, с ЕИК ………………………..……, със
седалище и адрес на управление: ……………………………………………………........................., с адрес
за
кореспонденция:..........................................................................................
акционер
притежаващ ..................(......................................................................) броя безналични
акции от капитала на „ФАЗАН“ АД, удостоверени с депозитарна разписка
№..............................................г., издадена от „Централен депозитар“ АД или с друг
удостоверителен документ (извлечение от клиентска сметка при инвестиционен посредник);
 В качеството си на упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно №............... от
дата
……...........,
от
акционера...................................................................................,
ЕГН:…………............., притежаващ ...................(............................................................) броя
безналични
акции
от
„ФАЗАН“
АД,
удостоверени
с
депозитарна
разписка
№.......................................г., издадена от „Централен депозитар“ АД или с друг
удостоверителен документ (извлечение от клиентска сметка при инвестиционен посредник).
ЗАЯВЯВАМ, че приемем отправеното от „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД търгово предложение за
закупуване на притежаваните от останалите акционери акции на „ФАЗАН“ АД при цена за една
акция в размер на 1.41 лв. (един лев и четиридесет и една стотинки) или общо за ..................
броя акции на дружеството и сума от ...................................................... лева.
Декларирам, че съм запознат с условията на предложението. Заявявам, че желая цената за
акциите на „ФАЗАН“ АД, да ми бъде изплатена :
 В брой - ако сумата е до 5 000 (пет хиляди) лева.
 По банкова сметка:
........................................................................................................
Дължима такса : За приемане на търговото предложение не се начисляват допълнителни такси, с
изключение на дължимата комисионна на инвестиционният посредник, чрез който се приема
търговото предложение, според действащата към момента на приемане на търговото
предложение тарифа на посредника.
Заявителят декларира:
1. Уведомен съм, че цената на акциите ще ми бъде изплатена в срок 7 работни дни след
изтичане на срока за приемане на търговото предложение, в случай, че то не бъде отменено от
предложителя.
2. Уведомен съм, че в случай на отмяна на търговото предложение или в случай, че заявя отказ
от приемането на търговото предложение ще получа обратно документите за притежаваните от
мен акции в офиса на инвестиционния посредник, при който съм подал настоящото заявление.
3. Уведомен съм, че имам право по всяко време до изтичане на срока за приемане на търговото
предложение да заявя отказ от приемането на търговото предложение.
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4. Уведомен съм, че след изтичане на срока за приемане на предложението, не мога да оттегля
писменото си изявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на
акции в резултат на търговото предлагане се счита окончателно сключена.
Прилагам следните документи:
Депозитарна разписка № .......................................................г. за ......................броя акции
(извлечение
от
клиентска
сметка
при
инвестиционен
посредник
за
...................................................................... бр. акции).
1. Оригинал или нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър при Агенцията по вписванията или от съответния друг приложим регистър,
издадено не по-рано от 2 месеца преди датата на подаване на волеизявлението;
2. Нотариално заверено пълномощно за приемане на търговото предложение.
Заявителят декларира, че:
 Не притежава вътрешна информация за акциите, за които се отнася заявлението и които
се търгуват на регулиран пазар, и за техния емитент;
 Акциите – предмет на заявлението, не са блокирани в „Централен депозитар“ АД и върху
тях не е наложен залог или запор;
 Сделката – предмет на заявлението не представлява прикрита продажба на ценни книжа;
 Е запознат с пълния текст на Общите условия на инвестиционния посредник чрез който се
приема търговото предложение, приложими към договорите с клиенти и писмено заявява,
че ги приема;
 Е запознат с регистрираното в КФН и публикувано в два централни ежедневника търгово
предложение за закупуване на акции от капитала на „ФАЗАН“ АД;
 Настоящото заявление за приемане на търговото предложение се дава изключително по
собствена инициатива на заявителя.
Пълномощникът на заявителя декларира, съгласно чл. 25 от Наредба № 38, че
не извършва и не е извършвал в едногодишен срок преди сключване на настоящата сделка,
сделки с финансови инструменти по занятие.

Гр.
..........................
Дата: ....................... г.

Приел предложението: ...................................
/подпис/

Подписаният/ата, ……………………………………………………………………………..……., ЕГН …………………….…,
в качеството ми на лице по чл. 39, ал. 1, т. 2/ брокер от Наредба № 38 от 25.07.2007 г.,
декларирам, че Заявлението е подписано в мое присъствие и съм проверил/а самоличността на
Заявителя/ неговия пълномощник и потвърждавам, че изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 са
спазени.
Приел заявлението: ..............................................
/подпис/
След извършена проверка констатирах, че заявлението и другите приложени документи,
съответстват на ЗПФИ, подзаконовите актове по прилагането му, на другите нормативни
изисквания и на вътрешните актове на инвестиционния посредник.
Дата: ……………………… г.

Вътрешен контрол: ………………………………………
/подпис/
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ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ № ………… /.................. 2017 г.
ЗА ОТТЕГЛЯНЕ на ПРИЕМАНЕТО на търгово предложение, отправено от „СТАРА
ПЛАНИНА ХОЛД” АД за закупуване на акции на „ФАЗАН” АД

С настоящото волеизявление оттеглям приемането на търговото предложение, отправено от
„СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД за закупуване на акциите на „ФАЗАН“ АД при условията посочени в
текста на предложението.

Гр.
..........................
Дата: ........................ г.

Приел предложението: ...................................
/подпис/

Подписаният/ата, ……………………………………………………………………………..……., ЕГН …………………….…,
в качеството ми на лице по чл. 39, ал. 1, т. 2/ брокер от Наредба № 38 от 25.07.2007 г.,
декларирам, че заявлението е подписано в мое присъствие и съм проверил/а самоличността на
Заявителя/ неговия пълномощник и потвърждавам, че изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38 са
спазени.

Приел волеизявлението за
заявлението
за
приемане
предложение:

оттегляне на
на
търговото

………………………………………………………………………………
/подпис/
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