
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за приемане/оттегляне на търговото предложение 
от „Форт“ ООД към акционерите на „Унипак” АД 

  
  
УУппъъллннооммоощщеенн  ппооссрреедднниикк::  ЕЕллааннаа  ТТррееййддииннгг  ААДД  ;;  уулл..  ““ККууззммаанн  ШШааппккаарреевв””  44;;  ББУУЛЛССТТААТТ  883311447700113300            
  

 

Заявление №   Прието на:  
Вид:  Продажба Място на  приемане:   

 

Клиент №  ЕГН/БУЛСТАТ:   
Име:     
Адрес:     
Пълномощник/представляващ:   

 

Вид ценни книжа:  Акции Пазар:   
Емитент:   Валидност:   
ISIN:     
Номинал:       
Брой ЦК:  По препоръка на ИП:  НЕ / ДА 
Цена:   Вид:  
Обща стойност:  
 

 

Плащане:   
Удост. Док.: 
 

 

Разходи за клиента /при изпълнение на заявлението/ :                                      Други : 
 

 
Допълнителни условия: Съгласно реда и условията на одобреното от Комисията за финансов надзор търгово 
предложение от „Форт“ ООД към акционерите на „Унипак” АД 
 

 
Декларация на основание чл.35, ал.1 от Наредба 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейноста на 
Инвестиционните посредници (Наредба 38): 
Клиентът/пълномощникът декларира, че: а) не притежава/притежава вътрешна информация за финансови 
инструменти, предмет на заявлението и за техния емитент - за финансови инструменти, които се търгуват на регулиран 
пазар; б) финансови инструменти, предмет на поръчката не са/са блокирани в Централен депозитар, върху тях е/не е 
учреден залог, е/не е наложен запор; в) сделката - предмет на заявлението не е/е прикрита покупка/продажба на ФИ. 
(вярното се подчертава)  
Декларация на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл. 34, ал.3, от Наредба 38: 
Пълномощникът декларира, че не извършва/извършва по занятие сделки с финансови инструменти по смисъла на 
параграф 1, т. 7, от Допълнителните разпоредби на Наредба 38 и не е извършвал такива за едногодишен срок преди 
подаване на настоящото заявление. (вярното се подчертава) 
Клиентът/пълномощникът декларира, че при дребни, нерегулярни поръчки или не въз основа на съвет на ИП - е 
съгласен да получи в устна форма, информация относно потенциални и конкретни конфликти на интереси; 
Клиентът/пълномощникът декларира, че е запознат с Общите условия за работа на "Елана Трейдинг"АД и Тарифа за 
условията и комисионите, които "Елана Трейдинг"АД прилага при извършване на финансови и посреднически услуги 
на клиенти. 
Клиентът/пълномощникът декларира, че е уведомен за създадения „Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни 
книжа”, който осигурява изплащане на компенсации на клиентите на ИП, когато ИП не е в състояние да изпълни 
задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, както и че размерът 
на компенсацията, която изплаща „Фонда” на всеки клиент е в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не 
повече от 40 000 лева. 
Клиентът/пълномощникът декларира, че е/не е съгласен подаденото заявление да бъде обединено с други заявления. 
(вярното се подчертава) 
Клиентът/пълномощникът декларира: 
 Уведомен/а съм, 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 от търговия предложител; 
 Уведомен/а съм, че в случай на отмяна на търговото предложение от търговия предложител или в случай, че заявя 

отказ от приемането на търговото предложение, ще получа документи за притежаваните от мен акции в офиса на 



 

инвестиционния посредник, при който съм подал настоящото заявление; 
 Уведомен/а съм, че имам право по всяко време до изтичане на срока за приемане на търговото предложение да 

заявя отказ от приемането на търговото предложение; 
 Запознат/а съм с пълния текст на търговото предложение. 

 
Настоящото заявление се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и има силата на 
официален документ само ако е заверено с оригинален подпис и печат на „Елана Трейдинг” АД. 
 

 
 
 
 
 
 
Клиент/пълномощник: .................................... Приел заявлението и проверил самоличността 
 

 на клиента/пълномощника: .................................... 
 

 
ОТТЕГЛЯМ направеното на _________2017г. със ЗАЯВЛЕНИЕ №__________ приемане на отправеното от „Форт“ 
ООД търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Унипак” АД. 
 
С подписа си по-долу, Декларирам че: 
Получих документ, удостоверяващ притежанието на акции на „Унипак” АД, във връзка с търговото предложение на 
„Форт“ ООД 
 
 
Дата и час на оттегляне на приемането на търговото предложение:    
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Клиент/пълномощник: ....................................               Приел оттеглянето на 
заявлението:……………………………… 
 
 

 


