ЗАЯВЛЕНИЕ
за първоначално регистриране на емисия налични финансови инструменти чрез
тяхното обездвижване в "Централен депозитар" АД
от
наименование: ...................................................……………..............
седалище и адрес на управление: .....................................................
тел.за връзка.........................................................................................
1. Заявяваме регистрация на емисия налични финансови инструменти на, чрез обездвижване
на "........................................................................." АД, с ЕИК ................................... , от
емисия с ISIN ............................................. и следните данни:
- общ размер на капитала ......................................... лв.;
- брой налични финансови инструменти ................................. ;
- номинална стойност на финансовите инструменти ..........................;
2. Във връзка с това прилагаме следните документи за извършване на регистрацията:
- заверено копие на решение на компетентния орган на дружеството за регистрация
на емисията налични финансови инструменти в ЦД АД;
- списък на притежателите на финансови инструменти на хартиен и електронен
носител (списъкът съдържа данните посочени в чл. 38, ал.1, т. 5 от Правилника на
ЦД АД
- приемо- предавателен протокол при предаването на оригинала на документите,
които материализират ценните книжа;
- договор за съхранение и поддържане данни на емисията акции с „Централен
депозитар” АД;
- документ за платена таксата за регистрация на дружеството;
За извършената услуга да бъде издадена фактура на:
.......................................................................................... – дружеството – емитент;
.......................................................................................... - ИП обслужващ емисията;
3. Във връзка с регистрацията по т.1. заявяваме финансовите инструменти да бъдат
регистрирани, като бъдат открити :
лични сметки на притежателите на финансовите инструменти;
клиентски сметки на притежателите на финансовите инструменти при член на ЦД АД
”.................................................”;
4. Във връзка с регистрацията по т.1 заявяваме да бъдат отпечатани удостоверителни
документи на притежателите на финансовите инструменти, чиито финансови инструменти са
регистрирани по собствени сметки.
да
не
5. Заявяваме, че за прехвърлянето на безналичните финансови инструменти на дружеството и
сделки с тях съществуват/ не съществуват ограничения и условия съгласно закона, Устава
или вътрешните правила на дружеството.
(В случай, че са предвидени ограничения за прехвърляне на безналичните финансови
инструменти се попълва Заявление за блокиране на финансовите инструменти )
6. Заявяваме, че върху емисията безналични финансови инструменти на дружеството
съществуват/не съществуват тежести-запори и залози.

(В случай, че съществуват тежести върху емисията се попълва Заявление за вписване на
тежести )
7. Декларираме, че всички данни в това заявление и приложенията към него са верни и
изчерпателни и отразяват актуалното състояние към момента на вписването в регистъра на
ЦД. Всички констатирани грешки ще бъдат поправени в оперативни срокове.
8. Уведомени сме, че съгласно разпоредбите на Наредба № 8 за Централния депозитар
 Централен депозитар не носи отговорност за верността на данните, получени от
дружеството и други органи и лица, както и за законосъобразността на
действията на дружеството, неговите акционери и трети лица;
 Централен депозитар не е страна по правоотношенията между дружеството и
неговите акционери, както и между овластени органи и трети лица.
Дата: ....................

Подпис ............................
/....................................... .../
име на представляващия
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