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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 последваща емисия акции на Официален пазар

УУВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да бъде регистрирана на официален пазар на “Българска Фондова Борса - София” АД емисията от
увеличението на капитала на:

С Уважение:

/подпис и печат/

Наименование на емитента:

Размер на емисията преди увеличенето:

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

Размер на увеличенето:

Номинална стойност на една акция:

Размер на емисията след увеличенето:
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1.Копие от решението на Комисията за Финансов Надзор за вписване на емисията от увеличението;

Приложениe
/ Необходими документи за регистрация на последваща емисия акции на официален пазар/

2. Копие от решението за вписване в търговския регистър;
3. Удостоверениe за актуална съдебна регистрация;

4. Документ от Централен Депозитар АД удостоверяващо, че емисията от увеличението е
регистрирана при него;

6. Документ, упълномощаващ заявителя;
5. Документ за платена такса за регистрация, съгласно тарифата на Борсата;

Приложените документи се заверяват на всяка страница от лице с представителна власт и фирмен
печат на дружеството.
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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 напълно изплатена.

Декларирам /е/, че:

Декларатор /и/:

1.

2.

, изд. на

, изд. на

г. от
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