
 

 
 

     До:  

ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД  

       е-mail: office@focalpoint.bg  

 

От ИП ……………..….………….…….  

     Тел/факс: ……………………..……….  

Лице за контакт: …………..…….…….  

 

      

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

Уведомяваме Ви за постъпило/а нареждане/заявка за записване на варанти, съгласно 

Решение на СД от 07.06.2022 г. за публично предлагане на варанти от „ФеърПлей Пропъртис“ 

АДСИЦ и Проспект, одобрен с Решение на КФН № 555 - Е от 30.06.2022 г. 

 
 

ЗАЯВИТЕЛ:  

Име/фирма: ______________________________________________________________________ 

ЕГН/EИК (за фирми): ___________________ Л.к.№:___________, изд.на____________________ 

Адрес за кореспонденция: __________________________________________________________ 

□ ПЪЛНОМОЩНИК / ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:  

Име: ____________________________________________________________________________ 

ЕГН:___________________ Л.к.№:______________, изд.на_________________________________ 

Адрес за кореспонденция: __________________________________________________________ 

Нотариално заверено пълномощно №_______/___________г. 

   

БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА, ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ВАРАНТИ: 

ISIN код: BG4000004227, борсов код: FPP1 

 

.................................. ( с думи ..............................................................................................................) бр. 

 

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВА И ВАРАНТИ: 1 /2  

Срещу всяко 1 (едно) право, притежателите имат право да запишат 2 (два) варанта. 

КЛИЕНТЪТ/НЕГОВИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК/ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗАЯВЯВА БЕЗУСЛОВНО И 

НЕОТМЕНИMO, ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА ЗАПИШЕ СЛЕДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: 

ВИД: Варанти 

ЕМИТЕНТ: „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ  

ISIN код: BG9200002228 

Брой варанти: .................................................. (……........................................................................) бр. 

Емисионна стойност на един варант: 0.001 лв. 

Обща стойност на записаните варанти: ....................................... (…………….......................) лева 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  

По набирателната сметка на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: 

Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД,  

IBAN: BG08UBBS80025034589950, BIC: UBBSBGSF 

 

С настоящето декларирам, че общата емисионна стойност на записаните варанти ще бъде 

преведена по набирателната сметка на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ най-късно до изтичане на 

последния работен ден от подписката. 

 

КРАЕН СРОК НА ПЛАЩАНЕ: 01.08.2022 г. 



 

 
 

Лицата, които са заявили за записване варанти, следва най-късно до изтичане на срока за 

записване на варанти да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на заявените за 

записване варанти, по банковата сметка. В противен случай Заявката ще се счита за анулирана. 

С подписване на тази заявка, инвеститорът декларира, че е уведомен относно следното: 

• Записване на ценни книжа (“ЦК”) или сделка с ЦК не се извършват и не са допустими 

плащания във връзка с това, преди КФН да е потвърдила проспект за публично 

предлагане на ЦК, както и не по-рано от 5 работни дни след публикуването на съобщение 

за първично публично предлагане по чл. 89т от ЗППЦК, съотв. преди регулираният пазар 

да допусне ЦК за търговия; 

• В негов интерес е да придобива ЦК, след като се е запознал с Проспекта за първично 

публично предлагане на емисия варанти на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, одобрен от 

КФН с решение № 555 - E от 30.06.2022 г., който могат да намерят на интернет 

страниците на Емитента (http://www.fpp.bg/ и на упълномощения инвестиционен 

посредник (https://www.focalpoint.bg/) 

 

 

Декларация по чл. 58, ал. 2 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към 

дейността на инвестиционните посредници: 

 

Долуподписаният ________________________________, ЕГН  _______________ в качеството 

си на:  

( ) лице по чл. 65, ал. 1 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: ______________ 

 

 

 

Декларация по чл. 63, ал. 1 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към 

дейността на инвестиционните посредници 

 

С  подписването на настоящото клиентът/неговия представител декларира, че финансовите 

инструменти - предмет на настоящата заявка: 

( ) са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват; 

( ) не са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват; 

върху тях ( )  е учреден залог или ( ) е наложен запор 

върху тях ( ) не е учреден  залог или ( ) не е наложен  запор; 

 

 

 Дата: ____________                                         Декларатор: ___________ 

                                                                       

 

 Необходими документи, които следва да бъдат приложени към Заявката: 

 

1) Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за 

самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се 

легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност, заверен с 

„Вярно с оригинала”, дата и подпис.  

2) Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез 

упълномощено от тях лице, като прилагат: 

• удостоверение за актуално състояние на заявителите – юридически лица. Чуждестранните 

юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи. 

• документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. 

Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност. 

https://www.focalpoint.bg/


 

 
 

• нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при 

подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, 

както и заверено копие на представения документ за самоличност.   

Прилагат актуално извлечение от търговския регистър, заверено с подпис на представляващите и 

печат на дружеството;  

 

 Клиентски номер в ЦД: ………………………….  

 

 „Централен Депозитар“ АД е уведомен за Нареждането/Заявката с ISO 542 – 

SEME/…….….…………... изпратено от ИП № в ЦД …………… (Попечител № в ЦД 

…………….)  

 

 Дата, час на нареждането/заявката: …….………….….......... 

   

 

    Приел за ИП: ________________                                   ЗАЯВИТЕЛ: ________________ 

                           /подпис и печат/                                                               /подпис и печат/  

 

 

 

За ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД: __________________ 

                                                                                 /подпис и печат/   


