ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

З А Я В Л Е Н И Е
за членство в „Централен депозитар” АД
от
наименование на заявителя: ...................................................................................
ЕИК (друг идентификационен номер): ………………………..................................
седалище и адрес на управление: ..............................................................................

Моля представляваното от мен/нас дружество, в качеството му на:
.........................................................,
(статут съгласно чл. 131, ал. 1 от ЗППЦК)

да бъде прието за ................................................ член на ЦД АД.
(посочва се видът на членството)

Във връзка с това прилагаме необходимите съгласно Правилника за дейността на
ЦД документи, както следва:
1. копие на лиценз за извършване на дейност, издаден от КФН, съответно от БНБ.
За лица лицензирани в друга държава членка-копие на нотификация от съответния
компетентен орган за извършване на дейност на територията на Република България;
2. декларация, по образец, за номерата на банковите сметки за получаване на средства от
корпоративни действия;
3. декларация, по образец, за номерата на банковите сметки за участие в СКС;
4. съгласие за директен дебит за извършване на плащания по сделки с безналични финансови
инструменти чрез RINGS (за участниците в СКС);
5. документ за платена встъпителна вноска към предвидените в правилника на ЦД фондове;
6. декларация за информационните канали, чрез които кандидатът ще осъществява връзката с
ЦД с посочен ред на приоритетите за ползване, както и създадената организация за
обезпечаване изпълнението на задълженията им към ЦД;
7.
други
документи
(описват
се
в
случай,
че
се
прилагат)
.............................................................................................................................................

Представляваното от мен/нас дружество ще осъществява функции като:


оператор по регистъра
ДА
НE



регистрационен агент.
ДА
НE

С настоящото заявление,
Декларираме, че:
 отговаряме на условията и изискванията за съответния вид членство в ЦД
съгласно Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД;
 в дружеството е създадена организация за обезпечаване изпълнението на
задълженията към ЦД
 запознати сме с Правилника за дейността на ЦД и операционните правила за
работа на СКС и ще се запознаваме с всичките им последващи промени.

Дата: ....................

Заявител:
.................................
/име и подпис на лице с представителна
власт, печат/

.................................
/име и подпис на лице с представителна
власт, печат/
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