
ДО  
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД 
търгов предложител 

ЧРЕЗ  
„ИП ФАВОРИТ” АД  
упълномощен инвестиционен посредник 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№[●]/ [●] 2021 г. за приемане на търгово предложение 
за закупуване на акции от капитала на „Котлостроене” АД 

от акционера на „Котлостроене” АД 

 
[име/наименование] 

 
[ЕГН/ЕИК] 

 

[постоянен адрес, 

адрес на управление] 

чрез [пълномощник,настойник, попечител, представител] 

 
[име] 

 
[ЕГН] 

 
[постоянен адрес] 

чрез [инвестиционен посредник] 

 
[име/наимевание] 

 
[ЕГН/ЕИК] 

[постоянен адрес, 

адрес на управление] 

с настоящото ПРИЕМАМ регистрираното в КФН и публикувано от „ФАВОРИТ ХОЛД” АД търгово предложение 
за закупуване на акции от капитала на „Котлостроене” АД, като подавам нареждане за:  

ПРОДАЖБА извънборсов 
 

[пазар] 

 
 

 
[броя] 

АКЦИИ 
 

 
[вид ФИ] 

обикновенни, 

безналични,  

поименни 

свободно- 
прехвърляеми 

„Котлостроене” АД 

 

[емитент] 

BG11KOSOAT17  
 

[ISIN] 

BGN 41,93 
 

 
[цена на една 

акция] 

BGN 
 

 
[обща стойност] 

НЯМА 
 

 
[такси и 

комсионни] 

начин на плащане: до  
7 работни дни 

от крайния срок 
на търговото 
предложение 

[срок на плащане] 

 на каса при ИП ФАВОРИТ 

 по банков път 
 

[банка] 
 

[BIC] 
 

 [№ на сметка] 

 чрез ИП ………….. 

 по сметка при банка-депозитар 

Представена депозитарна разписка №  Сметка за ценни книжа в „Централен депозитар” АД 

№ № 

Настоящото заявление е подадено: 

 
[дата] 

 
[час] 

 
[място] 

Акционерът декларира, че: 

1. е запознат с регистрираното в КФН и публикувано търгово предложение за закупуване на акции от капитала на 

„Котлостроене” АД; 

2. настоящето изявление за приемане на търгово предложение се дава изключително по собствена инициатива на акционера и 
„ИП ФАВОРИТ” АД не е давал съвети или препоръки за сключването на сделката. 

Писмени потвърждения за сключена сделка се предоставят при изрично заявено желание от страна на акционера. 

ЗА АКЦИОНЕРА: ЗА „ИП ФАВОРИТ” АД: 

 
[подпис/печат] 

 

[подпис/печат] 

ЗА ИП …………………….. Нормативно съответствие: 

Долуподписаният [●], в качеството си на брокер / лице по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Наредба № 38/21.05.2020 г. на КФН, 

декларирам, че съм проверил самоличността на клиента, съответно на неговия пълномощник. 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№[●]/ [●] 2021 г. за оттегляне на приемане на търгово предложение 
за закупуване на акции от капитала на „Котлостроене” АД 

С настоящото ОТТЕГЛЯМ приетото от мен търгово предложение за закупуване на акциите от капитала на „Котлостроене” АД 

 
[дата] 

 
[час] 

 
[място] 

Долуподписаният [●], в качеството си на брокер / лице по чл. 65, ал. 1, т. 1 от Наредба № 38/21.05.2020 г. на КФН, 
декларирам, че съм проверил самоличността на клиента, съответно на неговия пълномощник. 

 

ЗА АКЦИОНЕРА: 
 

ЗА „ИП ФАВОРИТ” АД: 
 

Нормативно съответствие: 

 


