
                                                                            
             До: ИП Капман АД                                                                                                               

           Чрез: ИП ……….………....………….. 
            Дата:…….............…..….2018г.  Час:..…….…                                                                                                              

ЗАЯВКА № ................... за записване на акции от увеличението на капитала на “Български фонд за вземания” 
АДСИЦ (съгласно решение на учредителното събрание на дружеството от 18.10.2017 и съобщение за публично 
предлагане, публикувано в  информационната медия Investor.bg на 25.06.2018 г.   
Заявител: 

Физическо лице 
Име:………………………………………………………………….…………………............................ ЕГН………...........…………, Л.к.№……………….,изд.на 
….……..……г. от ………....................…… адрес:……………………………………………………………. 
клиентски номер ......................................., при брокер .................................... тел. за контакт:……….......…, Чрез пълномощник: 
………………………….........………..…...........................................….…, ЕГН:…….....................…. л.к № ……..........…......…  
изд.  на ………….........................……г. от …….............……....…… по пълномощно №………........………………………… 

Юридическо лице 
Наименование:………………………….......................……….………………….............……,ЕИК:....................…….., 
адрес:………………............……………………………………..представлявано от:…………….............…………..………, 
ЕГН ............................................................ Л.к.№…………...…………,изд.на ……..….…..………г. от .....………………………… 
адрес:........................................................................................................................тел. за контакт:…………..…………,  
Чрез пълномощник:……......................................................................................………………… ЕГН….....................……………, л.к.№ ……………………., 
изд. на…………………г. от………………............. по пълномощно № ………..…........ 
Вид на поръчката:            Лимитирана  (   )                       Пазарна  (   ) 
Брой акции  

• С настоящото заявявам записването на  ............................ броя акции от увеличението на капитала на “Български 
фонд за вземания” АДСИЦ,  ISIN код: BG1100001186. 

• Единична цена……………………. 
• Обща стойност на записаните акции е в размер на ……………...........……..…лева. 

Начин на плащане 
С настоящото декларирам, че горепосочената сума ще бъде преведена по набирателната сметка на емитента 
“Български фонд за вземания” АДСИЦ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG60 UNCR 7000 1523 0558 39, BIC: 
UNCRBGSF, и набирателната сметка трябва да бъде заверена с общата емисионна стойност на записаните акции най-
късно до изтичане на последния работен ден от подписката.  
С подписване на тази заявка, инвеститорът декларира, че е уведомен относно следното: 

• Записване на ценни книжа (“ЦК”) или сделка с ЦК не се извършват и не са допустими плащания във връзка с това, преди КФН да е 
потвърдила проспект за публично предлагане на ЦК, както и не по-рано от 7 дни след публикуването на съобщение за първично публично 
предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, съотв. преди регулираният пазар да допусне ЦК за търговия; 

• В негов интерес е да придобива ЦК, след като се е запознал с Проспекта за увеличението на капитала на Дружеството, одобрен от КФН с 
решение № 604- ДСИЦ от дата 14.06.2018г., което могат да бъдат получени всеки работен ден от 9:30 до 16:30 ч. в: офиса на емитента 
“Български фонд за вземания” АДСИЦ, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“, № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3; офиса на ИП“Капман АД” АД в гр. 
София, ул. „Три уши” № 8, ет.6, тел. (+359 2) 40 30 200, факс: (+359 2) 40 30 218; лице за контакт: Ангел Хаджийски е-mail: 
ahadjisky@capman.bg; както и на интернет страниците на дружествата - www.capman.bg и https://www.brfund.eu. 

 
В Република България съществува Фонд за компенсиране на инвеститорите в ЦК, който ще осигурява компенсация на клиентите на ИП, в случай, че 
ИП не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние (откриване на 
производство по несъстоятелност или отнемане на лиценза/разрешението на ИП поради влошено финансово състояние и невъзможност да 
изпълнява задълженията си). Компенсират се вземанията, възникнали поради невъзможност ИП да върне клиентски активи (ЦК, пари и др.). 
Размерът на компенсацията е до 90% от стойността на вземането, но не повече от: 40 000 лв. от 1 януари 2010 г. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1/ За български юридически лица:  оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 
месеца преди датата на подаване на писмената заявка;  копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен 
представител или пълномощник), заверено от него. 
2/ За чуждестранни юридически лица:  копие от удостоверение за актуално състояние (или друг идентичен удостоверителен документ), издадено 
не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на писмената заявка;  копие от документа за самоличност (лична карта или паспорт) на лицето, 
което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него;  копие на учредителния акт (устава) на съответния чужд език. 
3/ За български физически лица:  копие от документа им за самоличност (лична карта), заверено от запис “Вярно с оригинала”, подпис на лицето и 
дата. 
4/ За чуждестранни физически лица:  копие от документа им за самоличност (лична карта, паспорт);   легализиран превод на български език на 
документа за самоличност.  
5/ При подаване на заявка чрез пълномощник:   копие на документа му за самоличност, заверено с “Вярно с оригинала”, подпис на лицето и дата, 
както и    нотариално заверено изрично пълномощно.  
6/  оригинал на платежен документ. 
 
 
Заявител : ………………...............                 Приел заявката :……………………………… 

          /                    /                        /подпис на брокер или лице по чл. 39, ал1, т.2   от Наредба №38 на КФН / 
       

Вътрешен контрол: …………………………...  
За ИП Капман АД:  ......................... 
Дата, час: .......................................... 

mailto:ahadjisky@capman.bg
http://www.capman.bg/

