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*
Зачленство
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Моля представляваният от мен инвестиционен посредник да бъде приет за асоциирано членство по
реда на чл. 19 от Правилника за работа на “Българска Фондова Борса - София” АД.
I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ :
Инвестиционен посредник :
регистриран по фирмено дело №
/
год.,
парт. №
, том
, в регистъра на Търговските дружества, страница
БУЛСТАТ
на
съд, със седалище и адрес на управление:
гр.
, р-н.
ул.
представлявано от
с ЕГН
ЛК/Паспорт Серия
, No
На длъжност
/и/
от
с ЕГН
ЛК/Паспорт Серия
, No
На длъжност
вписано в регистъра на Комисията за Финансов Надзор с Решение №
извършване на дейност като
от
год.
1. ......................................
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и издаден лиценз за
под №

2. ......................................

Дата:

II. ПРИЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА БФБ-СОФИЯ ** :
ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. /2/
1. заверено копие от устава/дружествения договор;
2. заверено копие от решението за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуална
съдебна регистрация;
3. копие от удостоверението на Националния статистически институт с шифър по БУЛСТАТ;
4. копие от решението на Комисията за Финансов Надзор, с което се издава лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник. Ако посредникът е банка се прилага лиценз, издаден от
Българска народна банка и документ за вписване в регистъра на Комисията за Финансов Надзор;
5. данни за лицата - юридически и физически, членове на управителните и контролни органи на
дружеството-заявител /по образец на БФБ-София АД/;
6. копие от договор за членство в Централен Депозитар АД или от договор с член на Централен
Депозитар АД;
7. удостоверение от Централен Депозитар АД, за притежаваните от инвестиционния посредник
акции от капитала на Борсата и за това, че минимално изискуемият брой акции за членство е
блокиран;
8. Копие от платежен документ, отразяващ плащане на таксата по чл. 136, ал. 2 от Правилника на
Борсата.

ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. /3/, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 29
1. документ, удостоверяващ сключен и действащ трудов или граждански договор между
физическото лице и дружеството заявител;
2. пълномощно за представляване на дружеството заявител, в което е посочен срокът на
представителната власт;
3. сертификат за правоспособност като “Брокер на ценни книжа”, издаден от Комисията за Финансов
Надзор;
4. свидетелство за съдимост;
5. цветни снимки - паспортен размер 2 броя;
6.професионална автобиография, съдържаща: трите имена; ЕГН; паспортни данни; образованието;
квалификацията; трудовия му стаж; професионален опит; служебен адрес, телефон, факс, e-mail.

* - Заявлението се попълва на компютър, като изискваната информация се изписва подробно /вх. и изх.
номера, дати на издаване на документите, и др./. Излишните полета се изтриват.
** - Приложените документи се заверяват на всяка страница, от лице с представителна власт и фирмен
печат на дружеството.
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