
ЗАЯВЛЕНИЕ № ................ / .........................2020/2021 г. 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТПРАВЕНО  ОТ “КАП НОР” ЕООД 

ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА “ВАПЦАРОВ”АД 

Дата на подаване: ......... 2020/2021г.,  

(...) в офис на ИП „Капман”АД в гр. ...................................................................................... 

(...) в офис на ИП ..........................................................., адрес: ...................................... ............................................................ 

Долуподписаният/та: .................................................................................... ................................................................................ 

ЕГН ................................., с лична карта № ................................., издадена на .............................. от ......................................  

адрес: .............................................................................................................................................................................................. 
(за юридически лица): 

Представляващ в качеството си на ............................................................................................ .................................................... 

.................................................................................................................................. ., ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... 

със седалище и адрес на управление :......................................................................................................................…….............….... 
(при упълномощаване): 

Име на пълномощника: ........................................................................................................ ............................................................ 

ЕГН ................................., с лична карта № ................................., издадена на ....................... ....... от .......................................... 

адрес: ........................................................................................................................................... ...................................................... 

пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно, рег. №: ..........., от дата........................... на Нотариус, рег. №.......... 

на НК с район на действие ................................................................................................... .............................................................. 

Пълномощникът на заявителя декларира че: (.....) Не извършва по занятие сделки с ценни книжа. 

 

С настоящото ЗАЯВЯВАМ, че приемам отправеното от “КАП НОР”ЕООД Търгово предложение за изкупуване 

на акции на “ВАПЦАРОВ” АД, като продавам притежаваните от мен ................ 

(........................................................................................) броя акции от дружеството по предложената цена от 3,85 

лева (три лева и осемдесет и пет стотинки) за една акция, или общо ........... 

(.........................................................................................................) лева, по реда и при условията на Търговото 

предложение. 

Цената на акциите, намалена с комисионното възнаграждение на ИП „......................................................................”     , 

в размер на (................................................................................................................ ..........................................................................) 

да бъде заплатена по следния начин: 

(...) По банков път на IBAN .......................................................... BIC: ..........................при банка ................................................... 

(...) В брой, в офиса на инвестиционния посредник, където е подадено заявлението. 

(...) При инвестиционния посредник, където е подадено заявлението. 

Допълнителни условия: Съгласно реда и условията на одобреното от Комисията за финансов надзор Търгово предложение 

от „КАП НОР”ЕООД към акционерите на „ВАПЦАРОВ”АД. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 (...) съм запознат с регистрираното в Комисия за финансов надзор и публикуваното търгово предложение за 

закупуване на акции от капитала на “ВАПЦАРОВ”АД; 

 (...) настоящето заявление за приемане на търгово предложение давам изключително по собствена инициатива като 

акционер и ИП “........................................”     не  е давал съвети и препоръки при сключване на сделката; 

 (...) съм уведомен, че цената на акциите ще му бъде изплатена в срок 7 работни дни след изтичане на срока на 

търговото предложение, в случай, че то не бъде отменено от предложителя; 

 (...) съм уведомен, че в случай на отмяна на търговото предложение или в случай на отказ от приемане на търговото 

предложение, ще получа обратно документите за притежаваните акции в офиса на ИП “.............................................”      . 

 

Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………, в 

качеството си на (...) брокер; (...) лице по чл. 65 от Наредба № 38/21.05.2020 г. на КФН/ при ИП 

„.........................................................................................”         , декларирам, че съм проверил самоличността на: (...) заявителя, 

(...) неговия представител, (...) пълномощник. 

 

За заявителя:       Приел заявлението за ИП:      

………………………………………………..      ……………………………………………………… 

/подпис и трите имена на заявителя-     /подпис и трите имена на лицето, приело заявлението от заявителя/ 

-за приемане на заявлението/  

          …………………………………………… 

        /подпис и трите имена на лице от отдел “Вътрешен контрол” 


