ИП "АБВ ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД, ЕИК 121886369
Лиценз от КФН РГ-03-0190/10.04.2006

Тарифа за стандартно възнаграждение на ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД
I.
№
1.1
1.2

Тарифа при сключване на сделки с финансови инструменти на регулиран пазар
Комисиони при сключване на сделка
при сделки с финансови инструменти – на изпълнена поръчка
при продажба на финансови инструменти закупени чрез ИП "АБВ
Инвестиции" ЕООД - на изпълнена поръчка

1.3

За регулярна търговия на БФБ през ИП "АБВ Инвестиции" ЕООД

1.4

Сключване на репо сделки

II.
№
2.1

Стойност
3 %, минимум 20 лв.
1 %, минимум 5 лв.
0.5% мин. 3 лева на сделка
0.05 %, мин. 100.00/макс. 200.00 лв.

Тарифи за извършване на дейност като регистрационен агент
Вид услуга
Искане за справка за портфейл на физическо лице

Стойност в BGN /с ДДС/
24

2.2
2.3

Искане за справка за разширен портфейл на физическо лице
48
Искане за справка за портфейл на юридическо лице
144
Издаване на удостоверение за притежаване на финансови
2.4
12
инструменти по лична сметка (дубликат на ДР)
Издаване на депозитарна разписка за финансови инструменти по
8.40
2.5
клиентска подсметка при ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД
2.6
Промяна на персонални данни
15
2.7
Дарение или Наследство на финансови инструменти / вкл. наследство със завещание /*
Бр.
1 наследник
2 наследници 3 наследници
4 наследници
5 наследници
6 наследници
Бр.
Стойност в
Стойност в
Стойност в
Стойност в лева
Стойност в
Стойност в
емисии
лева
лева
лева
лева
лева
1
15 лв.
20 лв.
25 лв.
30 лв.
35 лв.
40 лв.
2
25 лв.
30 лв.
35 лв.
40 лв.
45 лв.
50 лв.
3
35 лв.
40 лв.
45 лв.
50 лв.
55 лв.
60 лв.
* При извършването на процедура по Наследство по т. 2.7 допълнително се включват и съответните разходи
по т. 2.1. от раздел II.
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III.

№
3.1

IV.
№

Тарифи за извършване на извънборсови сделки с финансови инструменти

Вид услуга
Извънборсова сделка /покупка или продажба на финансови
инструменти/

Тарифи за извършване на допълнителни услуги
Вид услуга

4.1 Обработка на еднократен трансфер към друг ИП /за една
емисия финансови инструменти/
Прехвърляне на финансови инструменти от клиентска
4.2 подсметка при ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД към лична сметка
в Централен Депозитар
Изготвяне на други документи, в т.ч. подаване на заявка за
4.3 участие в IPO и участие в процедура по увеличение на
капитала
4.4

Вписване/заличаване на залог
Вписване на блокиране/деблокиране на финансови
4.5
инструменти
4.6
-

Стойност
1 %, минимум 20 лв.

Изплащане на дивиденти, лихви, суми от права:
по подсметка на клиента в ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД
по лична банкова сметка на клиента
суми в брой

4.7 Изплащане на суми от сделки

Стойност в лева

/с ДДС/

0.05 % от стойността активите на
средномесечна основа за периода на
съхранение при ИП, минимум 20 лв.
20 лв.

10 лв.
По тарифа на ЦД + 100 лв. на залог
По тарифа на ЦД + 100 лв. на емисия

без такса

банковите разходи

4.8 Такса за изтегляне на суми в брой
4.9 Консултации от инвестиционен консултант
60 лв. на час
Годишна такса за съхранение на финансови инструменти и парични средства по клиентски подсметки при
4.10 ИП - 0.05 % от стойността на финансовите инструменти и паричните средства, изчислена на средномесечна
основа, когато таксата надвишава 5 лв. /изключва лицата по чл. 2 ал. 3 от Наредба № 23/
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V.

Възнаграждения за управление на портфейл от ценни книжа/финансови инструменти

№

Стойност на портфейла от финансови
инструменти и парични средства

Възнаграждения за ИП
/без ДДС/

1

До 80 000 лева

12 % от положителния резултат от затворени позиции

2

Над 80 000 лева

10 % от положителния резултат от затворени позиции

* Във възнаграждението по т. 1 и т. 2 от раздел V не се включват "Разходи по обслужване управлението на
портфейла".
** Възнаграждението се начислява и удържа след изтичане на календарното шестмесечие.
"АБВ Инвестиции“ ЕООД си запазва правото да променя условията по настоящата Тарифа и договаря
индивидуално с клиенти такси и комисиони.
Във възнаграждението не се включват "Транзакционни разходи", които могат да възникнат.
За непредвидените в тази тарифа операции се събират такси и комисиони по договаряне.
Тарифите влизат в сила от 01.01.2017 год. с Протокол на Управителите.

Утвърдили: .........................................

/Камен Димов - управител/

...................………………………..

/Драган Драганов - управител/

