
ДО „Дилингова финансова компания“ АД 

 

ЗАЯВКА 
за записване на акции от увеличението на капитала на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД 

 

Основание: Решение на общото събрание на акционерите на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД, от 28.07.2021 г., за увеличение на 

капитала на дужеството, посредством издаване на на до 2 558 248 (два милиона петстотин петдесет и осем хиляди двеста 

четиридесет и осем) броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална 

стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1.01 лв. (един лев и една стотинка).  

 

Условия: Съгласно Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН с Решение № 741-Е от 07.10.2021 г. 

 

Съобщение за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК: Публикувано на 10.11.2020 г. на на интернет страницата на 

„Инвестор.бг“ АД https://www.investor.bg/files/bulletin/f1695d5948b7fa99123b173d96ad5be3.pdf, както и на интернет 

страниците на Емитента: www.republika-ad.com, на Инвестиционния посредник – Мениджър на емисията „Дилингова 

финансова компания“ АД: www.dfcoad.com  

 

Дата: .................2021 г. Час: ..........  Място: ………………………. 

 

Чрез ИП: ......................................................, Глобален № при „Централен депозитар“ АД:…………………….. 

 
Клиент: Име: (три имена на физ. лице или наименование на дружество) 

ЕГН/БУЛСТАТ: 
Адрес: (адрес по л.к. или адрес на управление) 
Законен представител: 
Документ за самоличност: (№, дата и място на издаване) 

Представляван от: 
Име: (три имена на физ. лице или наименование на дружество) 
ЕГН/БУЛСТАТ: 
Адрес: (адрес по л.к. или адрес на управление) 
Законен представител: 
Документ за самоличност: (№, дата и място на издаване) 

Пълномощно  № 

Издател: 

Дата: 
 
Като притежател на следните права1 за записване на акции: 

Брой: …………./……………………………………./ 

ISIN код: BG4000007212  

Борсов код: HREP1 

 

Заявявам безусловно и неотменяемо желане за придобиване на акции в процес на издаване, както следва: 

Брой: …………./……………………………………. 

Вид: обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции 

Емитент: „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД 

ISIN код: BG1100059986 

 

Задължавам се да заплатя емисионната стойност, както следва: 

Емисионна стойност на една акция: 1,01 лв. /един лев и една стотинка/ 

Общо емисионна стойност на записаните акции: ……………/……………………………………………………………/ 

 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

По набирателна сметка на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД, както следва: 

IBAN: BG43 FINV 9150 1017 3272 04, BIC: FINV BGSF, Банка: ПИБ АД 
 
СРОК НА ПЛАЩАНЕ:  

Набирателната сметка на „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД трябва да е заверена с емисионната стойност на записваните 

акции най-късно до крайната дата за записване на акци, а именно 08.12.2021 г. 

 
БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА 

(за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката) 

 
1 Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 22. 

 

https://www.investor.bg/files/bulletin/f1695d5948b7fa99123b173d96ad5be3.pdf
http://www.republika-ad.com/
http://www.dfcoad.com/


IBAN ………………………………………………, BIC: …………………, Банка: ..................... 

 

Запознат съм с процедурата и сроковете по увеличението на капитала, както и с факта, че записване на акции преди 
началния срок (19.11.2021 г.) и след крайния срок (08.12.2021 г.) на подписката не се допуска. 

 

Запознат съм с Проспекта за публично предлагане на предлаганите акции, потвърден от КФН с Решение № 741-Е от 
07.10.2021 г. 

 

Във връзка със настоящата заявка, в качеството си на инвеститор, подлагам на риск за своя сметка (за сметка на 
представляваното от мен лице), парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане 
или прехвърляне на финансови инструменти; Цените на финансовите инструменти, предмет на заявката могат както 
да се покачват, така и да се понижават, в зависимост от пазарната конюктура; Печалба не се гарантира; Дивиденти не 
се гарантирани. Редица обективни фактори като корпоративно управление, политическата и финансово-
икономическата обстановка, състоянието на световните валутни и капиталови пазари, евентуални форсмажорни и др. 
обстоятелства могат да повлияят върху цените на финансовите инструменти.  

 

С подаването на настоящото нареждане декларирам, че разбирам рисковете, свързани с финансовите инструменти и 
предоставяните от ИП……………………….инвестиционни услуги. 

 

Подал заявката: ……………………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИИ 

Лицето подало заявката, в качеството си клиентът на ИП, респективно негов пълномощник, декларирам че: 

1. Финансовите инструменти, предмет на нареждането (заявката): ( ) не са, ( ) са блокирани в „Централен депозитар“ 
АД; върху тях  не е (  ) е (  ) учреден залог; върху тях  не е ( ) е ( ) наложен запор. 

2. Относно наличието на вътрешна информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба), 
за финансовите инструменти, предмет на поръчката и/или за техния емитент в качеството си на клиент ( ) не 
притежавам; ( ) притежавам такава информация; или 

( ) в качеството си на пълномощник ( ) не притежавам; ( ) притежавам такава информация и доколкото ми е известно, 
представляваният клиент ( ) не притежава; ( ) притежава такава информация. 

3. Сделката-предмет на поръчката, ( ) не представлява; ( ) представлява прикрита покупка или продажба на финансови 
инструменти. 

4. КЛИЕНТЪТ търгува единствено от свое име и не от името на друго лице, независимо дали е попечител, довереник 
или по друг начин. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 
  

Декларатор:……………..……………. 
  

 
Долуподписаният/ата………………………………………………………….., 
в качеството си на лице по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на 

инвестиционните посредници, декларирам, че са спазени изискванията на чл. 58 и чл. 62 от същата. 

 
Дата: 
 

Приел Заявката:……………………….. 
 
 

Настоящата заявка е регистрирана при „Дилингова финансова компания“ АД, както следва: 
 
№: 
Дата: 
Час: 
Лице, приело заявката: 

 
                                                       


