ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на промяна на капитала чрез промяна на номинална
стойност на акциите
от
наименование: ......................................................................................
ЕИК: ………………………..
седалище и адрес на управление: .....................................................
тел.за връзка...............................................................................
1. Заявяваме регистрация на промяна в размера на капитала, чрез промяна на номинална
стойност на акциите на “..........................................”АД, с ISIN........................................ от
...................... лева на ....................... лева. Капиталът на дружеството след промяната е в
размер на...................................... лв., разпределен в ...............................броя акции, с
номинална стойност ........................... лева всяка от тях. Регистрацията на промяната да се
извърши на база акционерния състав на дружеството към дата ..................................... год.
Във връзка с това прилагаме следните документи за извършване на регистрацията:
- номер на вписването на промяната в Търговския регистър........................................;
- копие от решение на компетентния орган на дружеството за промяната на капитала;
- съгласие на заложния кредитор /при вписан залог или финансово обезпечение/ или
компетентния изпълнителен орган /при вписан запор/;
- документ за платена таксата за регистрация на дружеството;
За извършената услуга да бъде издадена фактура на:
.......................................................................................... – дружеството – емитент;
.......................................................................................... - ИП обслужващ емисията;
2. 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.
3. Във връзка с регистрацията по т.1 желаем да бъдат отпечатани удостоверителни
документи на притежателите на безналични финансови инструменти, чиито финансови
инструменти са регистрирани по лични сметки.
ДА
НЕ
4. Уведомени сме, че съгласно разпоредбите на Наредба № 8 за Централния депозитар
 Централен депозитар не носи отговорност за верността на данните, получени от
дружеството емитент и други органи и лица, както и за законосъобразността на
действията на емитента, неговите акционери и трети лица;
 Централен депозитар не е страна по правоотношенията между емитента и неговите
акционери, както и между овластени органи и трети лица.
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/................................../
име на представляващ дружеството

