
 

ДО ИП ЦКБ АД 
 

ЗАЯВКА № ____ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД,  

 
съгласно решение прието на съвместно заседание на УС и НС от 08.11.2018 г. за увеличение на капитала, 
Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН с Решение № 43-Е от 10.01.2019 г., съобщение по чл. 
92а, ал 1 от ЗППЦК, публикувано във в. "Стандарт" (бр. 9212) от 25.01.2019 г. 

 
ПОДАДЕНА НА:    дата: .................2019 г.   час: ..........   място: ………………………. 

чрез ИП: .......................................   Глобален №…………. 
чрез Попечител………………………. Глобален №…………. 

  
Долуподписаният/та  
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ПРАВА: име/фирма:  
    ЕГН/БУЛСТАТ:   
    местожителство и адрес: 

седалище и адрес на управление:  
 
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:   име/фирма:  
    ЕГН/БУЛСТАТ:    
    местожителство и адрес: 

седалище и адрес на управление: 
    нот. зав. пълномощно рег. №  от дата: 
 

име/фирма:  
    ЕГН/БУЛСТАТ:    
    местожителство и адрес: 

седалище и адрес на управление: 
    нот. зав. пълномощно рег. №  от дата: 
 
ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ 
    Брой права: ......................... /............................................................/ 
    ISIN код на правата: BG4000002197 
    Борсов код на права: 6ANX  
 
Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, 
умножен по 0.6873497. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло 
число. Останалата част от правата, срещу които не се записват акции се предлагат за продажба на аукциона по чл. 
112б, ал.7 от ЗППЦК; 

 
ЗАЯВЯВАМ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНЯЕМО, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПРИДОБИЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА В 
ПРОЦЕС НА ИЗДАВАНЕ: 
 
ЦЕННИ КНИЖА:  Брой акции: ......................... /............................................................/ 

вид: обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции 
емитент: „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД 

    ISIN код на акциите: BG11ASASBT10 
  
И ЗАПЛАЩАМ ЕМИСИОННАТА ИМ СТОЙНОСТ, КАКТО СЛЕДВА: 

емисионна стойност на една акция: 10.80 лв. /десет лева и осемдесет стотинки/. 
 обща емисионна стойност: ……………………………. /………………………………….……………………../. 
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  
По набирателна банкова сметка на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД –  
IBAN: BG32 CECB 9790 5013 6744 00, BIC: CECBBGSF, Банка: “ЦКБ” АД 
 
СРОК НА ПЛАЩАНЕ:  набирателната сметка на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД трябва да е заверена с 
емисионната стойност на записваните акции най-късно до крайната дата за записване на акции от 
увеличението: 18.03.2019 год. 
 
БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА  
(за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката) 
IBAN ………………………………………………, BIC: …………………, Банка: ..................... 
Заявителят е запознат с процедурата и сроковете по увеличението на капитала, както и с факта, че записване на 
акции преди началния (06.02.2019 г.) и след крайния срок (18.03.2019 г.) на подписката не се допуска, като срока за 
записване на акции срещу права, придобити преди аукциона по чл. 112б, ал.7 от ЗППЦК е 28.02.2019 г.; 



 

 
Декларация по чл. 34, ал. 9 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; ( ) лице по чл. 39, ал.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 и чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници 

С  подписването на настоящото 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 
предлаганите акции, емитирани от Дружеството, потвърден от КФН с Решение № 43-Е/10.01.2019 г.  
        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 АКЦИИ СЕ СЧИТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО, САМО АКО Е ВНЕСЕНА ЦЯЛАТА ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ 
НА ЗАПИСВАНИТЕ АКЦИИ. ПРИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ СЕ СЧИТАТ ЗАПИСАНИ 
СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ АКЦИИ, ЗА КОИТО СЪЩАТА Е ИЗПЛАТЕНА ИЗЦЯЛО. 
 
Инвестиционния посредник декларира, че: 

1. е подадено нареждане MT542 до „Централен Депозитар” АД от името на заявителя; 
2. сме уведомени за необходимостта да се изпратят оригинала на настоящото уведомление и копие от платежния 

документ до ИП „Централна Кооперативна Банка” АД. 
 
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 легализрани 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. 
 
ЗАЯВИТЕЛ:..............................   ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА за ИП…………………….: ................................................................  

/………………………………………./      /…………………………………………………../ 

Вътрешен контрол на ИП …………………: .............................................................  

                 /…………….……..………………………./ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 
ПОДАДЕНА В ИП ЦКБ АД НА: дата: ....................2019г.   час: ...............   място: гр. София  
 

 

Приел заявката за ЦКБ АД: …………………….............  Вътрешен контрол на ЦКБ АД: .................................................  

   /......................................./                          /........................................./ 
      


