
ТАРИФА 
На ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД 

 
 

 
1. Такса за брокерски услуги 

• от 0 до 1000 лв. – 2% от стойността на сделката, но не по-малко от 10.00 
лв.  

• От 1 000 до 10 000 – 1.50% от стойността на сделката. 
• Над 50 000 лв. – по договаряне 
• За блокови и други договорени сделки и сделки на извън регулиран пазар 

– по договаряне 
• За сделки, сключени чрез системата COBOS – 0.3% от стойността на 

сделката, но не по-малко от 5.00 лв.  
2. За трансфер на акции от сметка на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД по 

сметка на друг член на Централен Депозитар – 10.00 лв. 
3. Такса за издаване на депозитарна разписка за притежавани ценни книжа по 

клиентска сметка при ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД – 10.00 лв. 
4. Формиране и управление на индивидуални портфейли с ценни книжа с договор 

за доверително управление:  
• 0.5% от таксата на тримесечие от среднодневните активи и; 
• 10% от реализираната доходност, след приспадане на всички разходи по 

сделките 
• 0.3% - комисионна при сделки с ценни книжа при договор за доверително 

управление 
5. Попечителство и съхранение на ценни книжа – 0.1% годишно върху стойността 

на активите в Централен Депозитар; попечителство върху активи в кредитни 
институции – 0.5% годишно, като общата такса за попечителство е не по-малка 
от 5 лв. 

6. За поемане на емисии – по договаряне 
7. За консултантски услуги – по договаряне 
8. За представителство на публични дружества пред КФН, ЦД и БФБ – при всяко 

внасяне и изготвяне на документите 50.00 лв. 
9. За служители на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и „ФеърПлей 

Интернешънъл” АД – 0.3% но не по-малко от 5.00 лв. на сделка 
10. За сделки с компенсаторни инструменти – 1.5% от стойността на сделката 

 
Настоящата тарифа е приета на заседание на УС на 10.03.2008 г. и е в сила от 
15.03.2008 г. 
 
 
 
 
 
                                                                         Изпълнителен директор: …………………….. 
                                                                                                                      (М. Моравенов) 

 


