До: ИП "БенчМарк Финанс" АД
/за ИП " ………………………….………."/
Дата: …………2018 г. Час: ………
ЗАЯВКА
за
записване на обикновени акции от увеличението на капитала на „ЛАВЕНА“ АД срещу
права
Заявител:
Физическо лице

Име: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕГН: ……………………………… Лична карта № ………………………………………. издадена на ………………………
от……………………………………
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Представлявано от: ………………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН: ……………………………… Лична карта № ………………………………………. издадена на ………………………..
от……………………………………
Пълномощно № …………………………………………………………………………………………………………………………….
Юридическо лице

Наименование: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………………….., Адрес: ……………………………………………………………………………….
Представлявано от: …………………………………………………………………………………... с ЕГН: ……………………..
Лична карта № ……………………………. издадена на ……………………….. от ……………………………………………
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Пълномощно № …………………………………………………………………………………………………………………………….
БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на
подписката)
IBAN: ……………………………………………………

BIC код: ……………………………

Банка ……………………………………………………
С настоящето заявявам записването на……………………….. броя обикновени акции от увеличението на
капитала на "ЛАВЕНА" АД с ISIN: BG11LASUAT14, срещу притежаваните от мен …………………. броя
права с ISIN: BG4000016189.
Обща стойност на записаните акции е в размер на …………………………………. лева. Срещу всеки 5.2
(пет цяло и две десети) права се записва 1 (една) акция с емисионна стойност 3,50 лв.
С настоящето декларирам, че горепосочената сума ще е преведена по набирателната сметка на „ЛАВЕНА“
АД в Обединена българска банка АД, IBAN: BG73UBBS80025075336540, BIC - UBBSBGSF до 24.01.2019 г.
Заявител: ______________

Приел заявката: _____________________
/за ИП "………………………………… "/
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ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
С подписването на настоящото клиентът / неговия представител декларира, че:
1. ( ) притежавам (x) не притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, за които
се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася
нареждането или на базата, на които са издадени финансовите инструменти – предмет на
поръчката, се търгуват на регулиран пазар;
2. финансовите инструменти – предмет на поръчка за продажба или за замяна,
( ) са (x) не са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, върху тях ( ) е
учреден (x) не е учреден залог или ( ) е наложен (x) не е наложен запор;
3. сделката – предмет на поръчката, ( ) представлява (x) не представлява прикрита покупка или
продажба на финансови инструменти.
4. ( ) извършвам (x) не извършвам и съм ( ) извършвал (x) не съм извършвал в едногодишен срок
преди подаването на настоящата заявка, сделки с финансови инструменти по занятие (попълва се
само от пълномощник).
5. ( ) не е (х) е запознат и разбира съдържанието на Проспекта за публично предлагане на емисия
обикновени акции от увеличението на капитала на „ЛАВЕНА” АД, потвърдени от КФН с решения №
№ 1116-Е от 04.12.2018 г., както и с рисковете, свързани с дейността на емитента,
възможността, реда и условията за записване на акции и сроковете, предвидени и описани в
Проспекта.
6. ( ) не е (х) е подал заявката изключително по собствена воля и инициатива.
7. (х) е съгласен () не е съгласен подадената заявка да бъде обединявана с други.
8. е уведомен, че не е допустимо записването на ценни книжа или извършването на сделка с ЦК,
както и плащания във връзка с това, преди КФН да е потвърдила проспект за публично предлагане
на съответните ЦК, както и не по-рано от 7 дни след публикуването на съобщение за първично
публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.
Дата:________________

Декларатори: _________________

_________________

Декларация по чл. 34, ал. 8 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници
Долуподписаният ………………………………………………….., с ЕГН ……………………………………., в качеството
си на: ( ) брокер; ( ) лице по чл. 39, ал.1, т. 2 от Наредба № 38, при ИП " …………………………………."
ДЕКЛАРИРАМ, че проверих самоличността на: ( ) клиента ( ) неговия представител, при подаване на
настоящата заявка и че лицето положи подписа си в мое присъствие.
Дата:

Декларатор: _______________
Вътрешен контрол: ________________
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Приложения към заявката:
За юридически лица - справка от Търговския регистър към Агенция по вписванията за
актуално състояние по партидата на заявителите български юридически лица.
Чуждестранните юридически лица представят копие от регистрационния/учредителния акт
или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на
лицето на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице,
дата на издаване и адрес/седалище на юридическото лице; имената на лицата, овластени
да го представляват, придружени с превод на тези документи на български език; Документ
за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице.
Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за
самоличност; Декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП.
За физически лица - физическите лица подават заявките като се легитимират чрез
документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Чуждестранните
физически лица представят документ за самоличност или международен паспорт със
снимка на лицето, копие от които се прилага към заявката, като в документа следва да се
съдържа информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има
такава); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв) и копие на
страниците на паспорта, съдържащи друга информация, както и превод на тези документи
на български или английски език (ако е необходимо).
Подаване на заявката чрез пълномощник – необходимо е нотариално заверено
изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника и упълномощителя.
Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверени копия
от представените документи за самоличност с гриф „Вярно с оригинала”, изписани
собственоръчно и подписани от пълномощника.
Инвестиционният посредник изисква от лицето, което подава заявката да представи
доказателства, че е заплатена емисионната стойност на записваните акции.
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