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ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД

З А Я В Л Е Н И Е

от

(наименование на заявителя, ако е различен от емитента)

за регистрация на емисия корпоративни облигации
на Неофициален пазар

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да бъде регистрирана на Неофициален пазар на облигации на “Българска Фондова Борса -
София” АД следната емисия облигации :

С Уважение:

/подпис и печат/

Наименование на емитента:

ISIN код на емисията:

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - София
ул. "Три уши" 10 , София 1303
Тел.: (+359 2) 937 09 34, Факс: (+359 2) 937 09 46
E-mail: bse@bse-sofia.bg
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1. Заверено копие от потвърден от Комисията за Финансов Надзор Проспект за първично или
вторично публично предлагане на ценни книжа (на хартиен и технически носител), освен в случаите
когато с разрешение на Комисията за Финансов Надзор може да бъде извършвано публично на
ценни книжа без наличието на одобрен Проспект;

Приложениe
 / Необходими документи за регистрация на емисия корпоративни облигации на Неофициален пазар/

2. Копие от решението на Комисията за Финансов Надзор за потвърждаване на Проспекта;
3. Копие от решението на Комисията за Финансов Надзор за вписване на емитента в регистъра на
публичните дружества или емитентите;

4. Копие от решението за вписване на емитента в търговския регистър;

6. Копие от съобщението за публично предлагане на ценните книжа;
7. Копие от удостоверението с шифър по БУЛСТАТ на емитента;
8. Удостоверение от Централен Депозитар АД за присвоен идентификационен номер на емисията /
ISIN номер на емисията/;

9. Удостоверение от Централен Депозитар АД удостоверяващо, че емисията е регистрирана при него
и са изпълнени условията на чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2;

11. Заверен или подписан с универсален електронен подпис, последен годишен счетоводен отчет на
емитента (ако отчета е на хартиен носител, задължително се представя копие и на технически
носител);

11. Заверен устав на емитента;13.Информация за отрасловата принадлежност на емитента по НКИД (Национален класификатор на
икономичиските дейности);

14. Декларация от емитента , че емисията ценни книжа не е регистрирана на друг регулиран пазар;
15. Декларация от емитента, че са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 5 и 6 (да не е открито
производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на ценни книжа; емитентът на ценни
книжа да не е в производство по преобразуване);

16. Документ за платена такса за регистрация, съгласно Тарифата за таксите за извършваните услуги
на Неофициален пазар;

17.Документ, упълномощаващ заявителя;

5. Удостоверениe за актуална съдебна регистрация на емитента;

18.Информационна справка (на хартиен и магнитен носител).
Приложените документи се заверяват на всяка страница от лице с представителна власт и фирмен
печат на дружеството.

10. Заверен или подписан с универсален електронен подпис финансов отчет за последното
тримесечие, предхождащо датата на заявлението за регистрация (на хартиен и технически носител,
изготвени по формите, изисквани от Комисията за Финансов Надзор);

12. Заверен устав на емитента
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Булстат:

Долуподписаният /те/:

ЕГН , л.к. № г. от
в качеството си на на

1.

и

в качеството си на
, л.к. №ЕГН

2.

на

1.Емисията ипотечни облигации на

Декларирам /е/, че:

 , ISIN
 не се търгува на друг регулиран пазар.

2. Облигациите са безналични и са регистрирани в Централен Депозитар АД.
3.За прехвърлянето им не са предвидени ограничения или условия.
4.Не са блокирани по молба на емитента в Централен Депозитар АД.
5.Не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация на
6. не е в процедура по преобразуване.

Декларатор /и/:

1.

2.

* Настоящото е предложение за примерна декларация по Чл.52, ал.1

, изд. на

, изд. на г. от

отговарят на изискванията на ЗППЦК относно публичното предлагане7.

на ценни книжа и търговията с тях на Неофициален пазар.
8. Емисията ипотечни облигации на  , ISIN

е с пълни права за получаване на дължимите лихви.
9. Емисията ипотечни облигации на  , ISIN

е платима при настъпил падеж.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

Булстат:

Долуподписаният /те/:

ЕГН , л.к. № г. от
в качеството си на на

1.

и

в качеството си на
, л.к. №ЕГН

2.

на

Емисионната стойност на ценните книжа е наплъно изплатена.

Декларирам /е/, че:

Декларатор /и/:

1.

2.

, изд. на

, изд. на

г. от
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П Ъ Л Н О М О Щ Н О

№ от

от

Долуподписаният /те/:

ЕГН , л.к. № г. от
в качеството си на на

1.

и

в качеството си на
, л.к. №ЕГН

2.

на

Упълномощавам /е/

, изд. на

, изд. на г. от

в качеството си на
, л.к. №ЕГН

на
, изд. на г. от

1. Да подаде заявление и необходимите документи от името на емитента;
2. Да сключи договор за регистрация на емисията от името на емитента;
3. Да заплати такса за регистрация

Упълномощител /и/:

1.

2.

със следните права на заявител:
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СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ” АД
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
от
(наименование на заявителя, ако е различен от емитента)
 
за регистрация на емисия корпоративни облигациина Неофициален пазар
  
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
         Моля да бъде регистрирана на Неофициален пазар на облигации на “Българска Фондова Борса - София” АД следната емисия облигации : 
 
С Уважение:
 
/подпис и печат/
 
Наименование на емитента:
ISIN код на емисията:
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1. Заверено копие от потвърден от Комисията за Финансов Надзор Проспект за първично или вторично публично предлагане на ценни книжа (на хартиен и технически носител), освен в случаите когато с разрешение на Комисията за Финансов Надзор може да бъде извършвано публично на ценни книжа без наличието на одобрен Проспект;
Приложениe
 / Необходими документи за регистрация на емисия корпоративни облигации на Неофициален пазар/
 
 
 
 
2. Копие от решението на Комисията за Финансов Надзор за потвърждаване на Проспекта;
3. Копие от решението на Комисията за Финансов Надзор за вписване на емитента в регистъра на публичните дружества или емитентите;
4. Копие от решението за вписване на емитента в търговския регистър;
6. Копие от съобщението за публично предлагане на ценните книжа;
7. Копие от удостоверението с шифър по БУЛСТАТ на емитента;
8. Удостоверение от Централен Депозитар АД за присвоен идентификационен номер на емисията /ISIN номер на емисията/;
9. Удостоверение от Централен Депозитар АД удостоверяващо, че емисията е регистрирана при него и са изпълнени условията на чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2; 
11. Заверен или подписан с универсален електронен подпис, последен годишен счетоводен отчет на емитента (ако отчета е на хартиен носител, задължително се представя копие и на технически носител);
11. Заверен устав на емитента;
13.Информация за отрасловата принадлежност на емитента по НКИД (Национален класификатор на икономичиските дейности);
14. Декларация от емитента , че емисията ценни книжа не е регистрирана на друг регулиран пазар;
15. Декларация от емитента, че са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 5 и 6 (да не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на ценни книжа; емитентът на ценни книжа да не е в производство по преобразуване);
16. Документ за платена такса за регистрация, съгласно Тарифата за таксите за извършваните услуги на Неофициален пазар;
17.Документ, упълномощаващ заявителя;
5. Удостоверениe за актуална съдебна регистрация на емитента;
18.Информационна справка (на хартиен и магнитен носител).
Приложените документи се заверяват на всяка страница от лице с представителна власт и фирмен печат на дружеството.
10. Заверен или подписан с универсален електронен подпис финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо датата на заявлението за регистрация (на хартиен и технически носител, изготвени по формите, изисквани от Комисията за Финансов Надзор); 
12. Заверен устав на емитента
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
от 
Булстат: 
Долуподписаният /те/:
ЕГН 
, л.к. №  
г. от
в качеството си на
на  
1.
и  
в качеството си на
, л.к. № 
ЕГН 
2.
на  
1.Емисията ипотечни облигации на 
Декларирам /е/, че:
 , ISIN 
 не се търгува на друг регулиран пазар.
2. Облигациите са безналични и са регистрирани в Централен Депозитар АД. 
3.За прехвърлянето им не са предвидени ограничения или условия.
4.Не са блокирани по молба на емитента в Централен Депозитар АД.
5.Не е открито производство по несъстоятелност или ликвидация на 
6.
не е в процедура по преобразуване.
Декларатор /и/:
* Настоящото е предложение за примерна декларация по Чл.52, ал.1
 
, изд. на
, изд. на
г. от
отговарят на изискванията на ЗППЦК относно публичното предлагане 
7.
на ценни книжа и търговията с тях на Неофициален пазар.
8. Емисията ипотечни облигации на
 , ISIN 
е с пълни права за получаване на дължимите лихви.
9. Емисията ипотечни облигации на
 , ISIN 
е платима при настъпил падеж.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
от 
Булстат: 
Долуподписаният /те/:
ЕГН 
, л.к. № 
г. от
в качеството си на
на  
1.
и  
в качеството си на
, л.к. №  
ЕГН 
2.
на  
Емисионната стойност на ценните книжа е наплъно изплатена.
Декларирам /е/, че:
Декларатор /и/:
, изд. на
, изд. на
г. от
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
№
от
от
Долуподписаният /те/:
ЕГН 
, л.к. №  
г. от
в качеството си на
на  
1.
и  
в качеството си на
, л.к. № 
ЕГН 
2.
на  
Упълномощавам /е/
, изд. на
, изд. на
г. от
в качеството си на
, л.к. № 
ЕГН 
на  
, изд. на
г. от
1.         Да подаде заявление и необходимите документи от името на емитента;
2.         Да сключи договор за регистрация на емисията от името на емитента;
3.         Да заплати такса за регистрация
 
 
Упълномощител /и/:
със следните права на заявител:
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