
Приложение 2 

ДО 

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 
ИП „КАПМАН” АД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от ..........................(трите имена на лицето представляващо емитента ), в 

качеството ми на представляващ ................................. (наименование 

на емитента), ЕИК............., със седалище и адрес на 

управление.......................... 

 

Уважаеми дами и господа, 

Моля да бъде допусната до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ 

следната емисия финансови инструменти: 

Вид на финансовия инструмент  

ISIN код   

Брой финансови инструменти  

Номинална стойност    

Емисионна стойност   

Данни за предлагането 

Тип  на аукциона  

Ценови диапазон  

Процентното разпределение при 

аукционите (за несъстезателни и 

лимитирани поръчки) 

 

Индикативна референтна цена за 

първата търговска сесия 
 

 
Във връзка с това прилагаме необходимите съгласно Правилата на 

сегмент „Пазар за растеж“ на MTF SOFIA документи. 

 

 

Дата: ............г.                            С уважение, 

............................... 

/име и подпис на лице с 

представителна власт, 

печат/ 

 



 

Документи по чл. 5, ал. 1 от Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“  
  

1. Копие на решение на компетентния орган на дружеството за допускане до търговия на 

финансови инструменти до сегмент „Пазар за растеж“;  

2. Удостоверение или извлечение от публичните регистри от депозитарна институция, че 

емисията е регистрирана при нея;   

3. Удостоверение или извлечение от публичните регистри от съответната номерираща 

агенция за присвояване на ISIN,  FISN и CFI код на емисията;   

4.При първично предлагане - удостоверение или извлечение от публичните регистри от  

депозитарна институция, че е регистрирана временна емисия с цел осъществява на 

първично предлагане на сегмент „Пазар за растеж“;  

 

 

5. Документ, удостоверяващ Legal Entity Identifier (LEI код) на емитента;  

6. Документ, удостоверяващ кода на емитента по КИД-2008;  

7. Информационен меморандум, съгласно Приложение 1 към Правилата за  дейността на  

сегмент „Пазар за растеж“ и декларациите към него;  

8. Заверено копие на актуален устав на компанията;  

9.Заверено копие на устав, който ще бъде действащ в случай че емисията финансови 

инструменти бъде допусната до търговия на сегмент „Пазар за растеж“;  

10. Заверени копия на финансови отчети (на индивидуална и консолидирана основа) за 

последните три приключени финансови години, ако са налице такива, вкл. отчет за 

последно приключило шестмесечие; 
 

11. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите на MTF SOFIA;  

12. Копие от договор с участник на MTF SOFIA, който е отговорен за изготвяне на 

информационния меморандум в съответствие с Правилата за дейността на сегмент „Пазар 

за растеж“; 
 

13. Декларации относно това:  

- дали финансовите инструменти са допуснати до търговия на друго място за търговия, 

ако има такава информация, включително информация за депозитарни разписки 

върху финансовите инструменти; и 
 

- дали едновременно със заявлението за допускане до търговия на сегмент „Пазар за 

растеж“ се подава или е подадено или ще се подаде заявление за допускане до 

търговия на друго място за търговия в държава членка; и 
 

- какъв е процентният дял от общия размер на емитирания акционерен капитал, който 

ще бъде на разположения за търговия на MTF SOFIA.  

14. Декларация, че емитентът не се намира в производство по ликвидация, преобразуване 

или несъстоятелност;  

15. Данни за предлагането- типа на аукциона съгласно Приложение 3 от Правилата за  

дейността на  сегмент „Пазар за растеж“, информация за срока на предлагането, ценови 

диапазон (ако има такъв), процентно разпределение при аукционите (за несъстезателни и 

лимитирани поръчки) и определената от заявителя индикативна референтна цена за 

първата търговска сесия; При първично предлагане – наименование на банката, в която ще 

бъде открита набирателната сметка, реда и условията за връщане на набраните средства в 

случай на неуспешно предлагане; 

 

16. Други документи и информация, удостоверяващи изпълнението на специфичните 

изисквания за допускане.  

 

  



 

 

Декларация от емитента 

 

 

Аз, долуподписаният .....................(изписват се трите имена на лицето 

представляващо емитента), в качеството ми на представляващ 

................................. (наименование на емитента), ЕИК............., със 

седалище и адрес на управление...........................декларирам следното: 

 
Финансовите инструменти са / не са  допуснати до търговия на друго 

място за търговия (вярното се подчертава) 
 

 

Има/Няма депозитарни разписки издадени върху финансовите 
инструменти 

(вярното се подчертава) 
 

Едновременно с подаване на настоящето заявление се подава/ е 
подадено/ ще се подаде заявление за допускане до търговия на друго 

място за търговия в държава членка. 
(вярното се подчертава) 

 
 

 
 

 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

 
 

 
 

 
 

Дата на деклариране:    Декларатор: 
…………………… г.          _______________ 

           (подпис) 
 

 
 
  



 

 

Декларация от емитента 

 

 

Аз, долуподписаният .....................(изписват се трите имена на лицето 

представляващо емитента), в качеството ми на представляващ 

................................. (наименование на емитента), ЕИК............., със 

седалище и адрес на управление........................... 

 

 

Декларирам, че  ....................... (изписва се наименование на емитента) 

не се намира в производство по ликвидация, преобразуване или 

несъстоятелност. 

 

 

 

 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 

 
 

 
 

 
 

 
Дата на деклариране:    Декларатор: 

…………………… г.              _______________ 
              (подпис) 

 
 

 

 

 


