ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на увеличение на капитала чрез емисия права

от ................................................................АД,
ЕИК............................
седалище и адрес управление............................................................................................
инвестиционен посредник....................................................АД, обслужващ емисията
"Централен депозитар" АД
тел. за връзка....................................................................

при

1. Заявяваме регистрация на емисия права в размер на .............................. броя за
увеличението на капитала на “.........................................................................” АД от емисия
(ISIN ...............................................).
За целта прилагаме:
номер на вписването на корпоративното действие в Търговския регистър
.................................;
копие от решение на компетентния орган на емитента за увеличение на капитала /за
дружества със специална инвестиционна цел се прилага копие от решението на
учредителното събрание за първоначално увеличение на капитала /;
копие на публикацията на съобщението съгласно чл.112, ал.2 от ЗППЦК;
документ за платена таксата за регистрация на дружеството;
за извършената услуга, фактура да бъде издадена на:
.......................................................................................... – дружеството – емитент;
.......................................................................................... - ИП обслужващ емисията;
съгласие на заложния кредитор /при вписан залог или финансово обезпечение/ или
компетентния изпълнителен орган /при вписан запор/;
копие от договора между ИП, обслужващ емисията и емитента или изрично
пълномощно за обслужване на емисията;
2. Във връзка с регистрацията по т.1, заявяваме правата да бъдат регистрирани и
разпределени по сметки на акционерите, съобразно разпределението на сметките за акции /
за дружества със специална инвестиционна цел – правата се регистрират по сметка на
поемателя или по клиентска емисионна сметка на емитента при ИП, обслужващ емисията/.
3. Правоимащи са акционерите, притежаващи акции на дружеството към дата
........................г.
4. Във връзка с регистрацията по т.1 заявяваме:
Да бъдат отпечатани депозитарни разписки на акционерите, чиито права са регистрирани по
лични сметки.
Да не бъдат отпечатани депозитарни разписки на акционерите, като се предостави
възможност на ИП, като член на ЦД АД, да проверява и издава удостоверителни документи
съгласно Правилника на ЦД АД.
5. Във връзка с регистрацията на по т.1 моля да ни бъде издаден CFI код и FISN код на
емисията права.
6. Декларираме, че всички данни от това заявление са верни и изчерпателни и декларираме,
че следим и действаме съобразно всички нормативно установени правила и изисквания, а
също и тези установени от емитента във връзка с осъществяване на увеличението на
капитала.

7. 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

Подпис (ИП):
...........................................
/име на представляващия ИП/

Печат на емитента

Подпис (емитент)
...........................................
/име на представляващия емитента/

