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ПОРЪЧКА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ №  

 
Дата и час на подаване:  
Място на подаване:  
Информация за договорния фонд: Информация за управляващото дружество: 
   
Адрес:   Адрес:  
   
БУЛСТАТ:   БУЛСТАТ:  
Данъчен номер:   Данъчен номер:  
Телефон за контакти:   Телефон за контакти:  
e–mail:  е–mail:  
url:  url:  

 
ДАННИ ЗА КЛИЕНТА 

Име:  
 
адрес:  
Адрес за кореспонденция (ако се различава от горепосоченият):  
  
Данни за пълномощник/представляващ:  

ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА 
Емитент:   
Емисия:  
Вид ЦК: Дялове, Безналични, Обикновени, Поименни 
Количество:  
Цена: Цената на обратно изкупуване на един дял, определена в работния ден, следващ деня на 
подаване на поръчката  
Обща сума: (Стойност на поръчката): Броя дялове, заявени за обратно изкупуване, умножени по 
цената на обратно изкупуване на един дял. 
Начин на плащане:  По сметка 
Срок на изпълнение на поръчката (сетълмент): 10 дни от датата на подаване на поръчката. 
Срок на поръчката: до отмяна     
Количествено изпълнение: изцяло  
Пазар: извънборсов 
Размерът на разходите за продажба (обратно изкупуване) на дялове на договорния фонд: 
 
 
Дата на отмяна на поръчката:........................   Подпис:........................ 
*Поръчката става неотменяема от най-близката дата на определяне на цената на обратно 
изкупуване. 
Начин и място за получаване на потвърждението за продажба (обратно изкупуване): 
В офиса на УД  писмо с обратна разписка  друго...........................................  
Издаване на депозитарна разписка:  
Специални инструкции от Клиента:  
 
......................................   ..................................................... 
Клиент (Представител)   За  

Приел поръчката и проверил 
самоличността на клиента 
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СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ 
 

Предадох на представител на   следните документи: 
□ Копие от документ за самоличност 
□ Документ за собственост върху дяловете (при обратно изкупуване) 
□ Платежен документ (при записване) 
□ Нотариално заверено пълномощно 
□ Заверено с „Вярно с оригинала” копие на документа за самоличност на пълномощника 
□ Заверено с „Вярно с оригинала” на копие на Удостоверение за актуално съдебно състояние, 
съответно на съдебно решение, удостоверяващо правото на представителна власт 
□ Заверено с „Вярно с оригинала” на копие на БУЛСТАТ и данъчен номер 
□ Заверени с „Вярно с оригинала” на копия на съответни легализирани документи, 
удостоверяващи регистрацията, управлението и представителната власт за чуждестранни 
юридически лица 
□ Други.............................................................................................................................. 
 
.................................    .......................................... 
Клиент (Представител)    За УД ЕФ Асет Мениджмънт ЕАД 

Приел поръчката и проверил 
самоличността на клиента 
 

ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ПОРЪЧКА №  от  
 
 

Долуподписаният,  
Декларирам, че: 
1. Не притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, за за които се отнася 
поръчката, и за техния емитент. 
2. Финансовите инструменти, предмет на поръчката за обратно изкупуване, са блокирани/не са 
блокирани в Централен депозитар АД (вярното се подчертава). 
3. Сделката, предмет на поръчката, не представлява прикрита покупка или продажба на 
финансови инструменти. 
4. Ми е предоставена възможност да се запозная с пълния проспект на договорният фонд. 
5. Не извършвам/извършвам по занятие сделки с ценни книжа (декларира се в случай на 
подаване на поръчка чрез пълномощник, който не е ИП). 
6. Настоящата поръчка се дава изключително по собствена инициатива и УД не е давало съвети 
или препоръки за сключването на сделката, предмет на настоящата поръчка. 
7.Съм получил информацията, която УД е длъжна да ми предостави, съгласно ЗДКИСДПКИ  и 
наредбите по прилагането му. 
8.Съм получил безплатно екземпляр от краткия проспект на договорния фонд. 
9.Не съм получил от УД съвети, които сам не съм поискал. 
 
 
Декларатор (представител): ……………………………  
     (подпис) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


