ЗАЯВЛЕНИЕ № .............
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА „БИОИАСИС” АД
Търгов предложител: SCHUTT-ANDERSEN HOLDING LTD /ШЪТ-АНДЕРСЕН ХОЛДИНГ ЛТД/
Упълномощен инвестиционен посредник: „АБВ ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД
чрез ИП ......................................................................................................................................................
От:
ФЛ: ..................................................................................................., ЕГН:..…………..…...........,
л.к. № …....……......….. изд. на …….……….. от ….…........., адрес:………...……….………………..,
ЮЛ: .................................................................................................., ЕИК: .....................................,
Седалище и адрес на управление: .............................................................................................
ПРЕДСТАВЛЯВАН от ..……………………….....................................……………….....….….…, ЕГН:..………….......….......,
л.к. № ………............….. изд. на …….……….. от ….…........., адрес:………...……….………………..,
в качеството си на представляващ/пълномощник
ЗАЯВЯВАМ, че приемам отправеното от ШЪТ-АНДЕРСЕН ХОЛДИНГ ЛТД търгово предложение за закупуване на акции
на „БИОИАСИС” АД, ISIN: BG1100008082 при цена за една акция 1.15 (един лев и петнадесет ст.) лв., за
притежаваните от мен ……..............…… броя акции на дружеството, на стойност …………................….… лв.
Декларирам, че:
 съм уведомен, че цената на акциите ми ще бъде изплатена в срок от 7 работни дни след изтичане на срока
на търговото предложение, в случай, че то не бъде отменено или продължено от търговия предложител;
 съм уведомен, че в случай на отмяна на търговото предложение от търговия предложител или в случай, че
заявя отказ от приемането на търговото предложение, мога да получа документи за притежаваните от мен акции в
офиса на инвестиционния посредник, при който съм подал настоящото заявление;
 съм уведомен, че имам право по всяко време до изтичане на срока за приемане на търговото предложение
да заявя отказ от приемането на търговото предложение;
 съм запознат с условията на предложението.
Декларирам, че:
 съм запознат с Общите условия, приложими от инвестиционния посредник и заявявам, че ги приемам;
 съм запознат и приемам Политиката за третиране на конфликти на интереси на инвестиционния посредник;
 не притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася заявлението, както и
за техния емитент;
 финансовите инструменти, предмет на заявлението не са блокирани в депозитарната институция, в която се
съхраняват, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор;
 сделката - предмет на заявлението не представлява прикрита покупка или продажба на финансови
инструменти;
 съм уведомен за рисковете, свързани със сделките с финансови инструменти;
 съм получил информация за дължимите комисионни, такси и разходи във връзка с изпълнението на
заявлението и ги приемам;
 не предоставям информация относно моите знания и опит за предоставяната инвестиционна услуга, тъй
като услугата се предоставя по моя собствена инициатива.
 В случай на упълномощаване, пълномощникът декларира, че не извършва сделки по занятие с финансови
инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди подаване на заявлението.
Желая цената на акциите да ми бъде заплатена по банкова сметка:
IBAN: ..........................................................., BIC: ........................., при ТБ: ........................................................
Представителят на инвестиционния посредник, приел нареждането, декларира, че е проверил самоличността на
клиента, съответно неговия пълномощник, и че лицето е положило собственоръчно подписа си в негово присъствие.
Място на приемане:..........................

Дата и час: ...................... / .............

Заявител: …………............…......
/………………………………………/

Приел заявлението: …….............….….
/……………………………………….../
Вътрешен контрол: ............................

