ДO: ИП „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС” АД
Чрез ИП...................................................... Глобален номер: ............................
Дата: .............2016г.

Час:......................

ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ
Съгласно решение на Общото събрание на варантьорите на “КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД” АД от 21.03.2016г. относно упражняване на правата по варантите, решение
на СД на “КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД от 21.03.2016г. за увеличение на капитала
под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия
ISIN код BG9200001154, и оповестяване чрез ТР по партидата на “КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД”АД на 28.03.2016г.

□ КЛИЕНТ, ПРИТЕЖАТЕЛ НА ВАРАНТИ:
име/фирма: ____________________________________________________________
ЕГН/EИК (за фирми): _____________________________________________________
адрес за кореспонденция: ________________________________________________

□ ПЪЛНОМОЩНИК / ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
име: __________________________________________________________________
ЕГН: __________________________________________________________________
адрес за кореспонденция: ________________________________________________
Нотариално заверено пълномощно №_______/___________г.
БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ВАРАНТИ, ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ:
ISIN код: BG9200001154, борсов код: WCOA
........................ ( с думи ..............................................................) бр.
СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИТЕЖАВАНИ ВАРАНТИ/ЗАПИСАНИ АКЦИИ: 1/1
Срещу всеки 1 (един) варант, притежателите имат право да запишат 1 (една) акция.

КЛИЕНТЪТ/НЕГОВИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗАЯВЯВА БЕЗУСЛОВНО И
НЕОТМЕНИMO, ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРИДОБИЕ И ЗАПЛАТИ СЛЕДНИТЕ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ:
ВИД: Безналични, свободно - прехвърляеми, поименни акции
ЕМИТЕНТ: “КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД”АД
БРОЙ АКЦИИ: .................бр. (..........................................................................) бр.
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ЗА 1 (ЕДНА) АКЦИЯ: 5.00 лв.
ОБЩА ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ: ................. (..............................................) лева
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
По набирателната сметка на “КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД”АД:
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,
IBAN: BG65UNCR70005522564890, BIC: UNCRBGSF
КРАЕН СРОК НА ПЛАЩАНЕ: 26.04.2016г.
ЗАЯВИТЕЛ: ________________
/подпис и печат/

БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА

(за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката)
IBAN _________________________________________________
BIC код ________________, Банка _______________________
Декларация по чл. 34, чл. 8 от наредба №38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници:
Долуподписаният ________________________________ , ЕГН _______________ в качеството си на: ( )
брокер;
(
)
лице
по
чл.
39,
ал.1,
т.
2
от
Наредба
№
38,
при
ИП
____________________________________
Декларирам, че проверих самоличността на: ( ) клиента ( ) неговия представител, при подаване на
настоящата заявка и че лицето положи подписа си в мое присъствие.
Дата: ____________________

Декларатор:_______________

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници
С подписването на настоящот клиентът / неговия представител декларира, че:
1. ( ) притежавам (x) не притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, за
които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася
нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти - предмет на поръчката, се
търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти - предмет на поръчка за продажба или за замяна, ( ) са (x) не са
блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, върху тях ( ) е учреден (x) не е учреден
залог или ( ) е наложен (x) не е наложен запор;
3. сделката - предмет на поръчката, ( ) представлява (x) не представлява прикрита покупка или
продажба на финансови инструменти.
4. () извършвам (x) не извършвам и съм ( ) извършвал (x) не съм извършвал в едногодишен
срок преди подписването на настоящия договор, сделки с финансови инструменти по занятие (попълва
се само от пълномощник).
5. В интерес на клиента е да придобива ЦК, след като се е запознал с Проспекта за публично
предлагане на варанти, емитирани от Дружеството, потвърден с Решение № 348-Е/07.05.2015г.
6. Е уведомен, че не е допустимо Записването на ценни книжа или извършването на сделка с
ЦК, както и плащания във връзка с това, преди КФН да е потвърдила проспект за публично предлагане
на съответните ЦК, както и не по-рано от 7 дни след публикуването на съобщение за първично
публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.
Дата:

____________

Декларатор:___________

ЗАПИСВАНЕТО НА ВАРАНТИ СЕ СЧИТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО, САМО АКО Е ВНЕСЕНА ЦЯЛАТА
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА ЗАПИСВАНИТЕ ВАРАНТИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА. ПРИ
ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ СЕ СЧИТАТ ЗАПИСАНИ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ
ВАРАНТИ, ЗА КОИТО СЪЩАТА Е ИЗПЛАТЕНА ИЗЦЯЛО.
Приложения към заявката:
1) Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност,
заверено копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално
заверено пълномощно и документ за самоличност, заверен с „Вярно с оригинала”, дата и подпис.
2) Юридическите лица подават заявката чрез законните си предствители или чрез упълномощено от тях
лице.
Прилагат актуално извлечение от търговския регистър, заверено с подпис на представляващите и печат на
дружеството;
Заверено копие на документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото
лице
Нотариално заверено пълномощно и заверено копие на документ за самоличност на пълномощника - при
пълномощие.
3) Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи за
идентификация на фирмата, представляващите я лица и техните пълномощници.
Заверката на копията на документи се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала”, дата, подпис и
печат.
Д.И.С.Л Секюритийс задържа за своя архив посочените по т.1) и 2) документи.

Приел за ИП: ________________
/подпис и печат/

ЗАЯВИТЕЛ: ________________
/подпис и печат/

