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

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСАСОФИЯ” АД

ЗАЯВЛЕНИЕ
от

по чл. 69, ал. 4 от Правилника на БФБ-София АД за преместване на емисия акции от
Неофициален пазар на акции, сегмент “A” на Официален пазар, пазар на акции,
сегмент “А”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Моля да бъде преместена от Неофициален пазар на акции, емисията, издадена от
ISIN код :
на Официален пазар, Пазар на акции,
Сегмент “А”, по реда на чл. 69, ал. 4 от Правилника на “Българска Фондова Борса - София” АД.

С Уважение:
/подпис и печат/
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Приложениe
/ Необходими документи за регистрация на емисия акции на Официален пазар, сегмент “А”/
1. Декладация, относно реализирания финансов резултат (печалба или загуба) за последните пет
финансови години;
2. Документ от Централен депозитар АД, удостоверяващ броя акционери;
3. Документ, упълномощаващ заявителя /в случай, че е различен от емитента/;
Приложените документи се заверяват на всяка страница, от лице с представителна власт и фирмен
печат на дружеството.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
от

Булстат:
Долуподписаният /те/:
ЕГН
в качеството си на

1.

, л.к. №

, изд. на
на

г. от

и
2.
ЕГН
в качеството си на

, л.к. №

, изд. на
на

г. от

Декларирам /е/, че:
Представляваното от мен/нас дружество има следните финансови резултати, видни в годишния
одитиран финансов отчет на компанията, приет и одобрен на проведено редовно Общо събрание на
акционерите, както следва:
Печалба
Загуба
За 2001 год:
Отчетът на компанията за 2001 е приет и одобрен от ОСА, проведено на
год. и е заверен от
от регистриран одитор:
/име на одитора/
Печалба
Загуба
За 2002 год:
Отчетът на компанията за 2001 е приет и одобрен от ОСА, проведено на
от регистриран одитор:

год. и е заверен от

/име на одитора/
Печалба
Загуба
За 2003 год:
Отчетът на компанията за 2001 е приет и одобрен от ОСА, проведено на
от регистриран одитор:

год. и е заверен от

/име на одитора/
Печалба
Загуба
За 2004 год:
Отчетът на компанията за 2001 е приет и одобрен от ОСА, проведено на
от регистриран одитор:

год. и е заверен от

/име на одитора/
Печалба
Загуба
За 2005 год:
Отчетът на компанията за 2001 е приет и одобрен от ОСА, проведено на
от регистриран одитор:

год. и е заверен от

/име на одитора/

Декларатор /и/:

1. ...............................................................

2. ...............................................................
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ПЪЛНОМОЩНО
№

от

от
Долуподписаният /те/:
ЕГН
в качеството си на

1.

, л.к. №

, изд. на
на

г. от

и
2.
ЕГН
в качеството си на

, л.к. №

, изд. на
на

г. от

Упълномощавам /е/

ЕГН
, л.к. №
в качеството си на
със следните права на заявител:

, изд. на
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;

Упълномощител /и/:
1.
2.

Стр. 4 от 4

���B�?�5�G�0�B�0�9
���7�?�@�0�B�8�
Дата:

