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Уважаеми колеги,  

В процедурата за увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 

чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 няма специална бланка 

(заявка), която да бъде подписвана от крайните клиенти. Записването на акции от 

клиентите се осъществява чрез стандартно нареждане за покупка на финансови 

инструменти във форма и съдържание съобразно изискванията на действащата 

нормативна уредба относно дейността на инвестиционните посредници и съобразно 

вътрешните изисквания на съответния инвестиционен посредник и Проспекта за публично 

предлагане на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, потвърден с 

Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисия за финансов надзор.  

Всеки инвестиционен посредник, при който клиент подава заявка/нареждане за 

записване на акции срещу варанти, извършва идентификация и комплексна проверка на 

клиента вкл., когато е необходимо, разширена комплексна проверка на клиента, в 

съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП, ЗПФИ и подзаконовите нормативни 

актове към него. В тази връзка всеки инвестиционен посредник, при който е подадена 

заявка/нареждане за записване на акции срещу варанти, е отговорен и следи за спазване 

на изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове към него 

относно идентификация и комплексната проверка на клиентите. Всички документи 

относно записването на акции срещу варанти остават и се съхраняват в архива на приелия 

ги инвестиционен посредник.  

Няма специфични изисквания към заявката/нареждането за записване на акции 

срещу варанти, различни от определените в нормативната уредба. Незабавно след 

приемане на заявка/нареждане от клиент, съответният инвестиционен посредник подава 

до „Централен Депозитар“ АД нареждане за блокиране на упражнените варанти от името 

на клиента и уведомява за постъпилата заявка/нареждане „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ 

АД. При получаване на уведомлението по предходното изречение, „Фоукал Пойнт 

Инвестмънтс“ АД подава незабавно до „Централен Депозитар“ АД насрещно нареждане 

от името на „ФеърПлей Пропъртис“ АД за окончателно блокиране на упражнените по 

заявката/нареждането варанти. Образец на Уведомление за постъпила заявка/нареждане 

за записване може да откриете на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ 

АД.  
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