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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 инвестиционния посредник)

осъществяване  на смесен закрит аукцион при условията на
Приложение № 11 от Правилника на БФБ - София АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да бъде регистрирана по реда на Приложение № 11 към Правилника на "Българска Фондова
Борса- София АД" следната поръчка за продажба:

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

Борсов код:

Бросов посредник: №:
/трите имена/

Брой предложени акции:  % от капитала:

 Първоначална  цена за пазарна папртида:Пазарна партида:

Начална дата: Крайна дата:

Поръчката е за

Обща стойност:
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Приложения:

1. Писмено удостоверением, че клиентът е информиран за текущите пазарни условия и цени на
акции за съответната емисия;

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

2. Заверено копие от поръчката на клиента, основание за извършваното предлагане;
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