Данни за лицето, подател на
нареждането

ПОРЪЧКА ЗА СДЕЛКА С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ КЪМ
СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД
1. Трите имена/Наименование на лицето титуляр на
сметката:
2. ЕГН/ЕИК:
3. Номер на лична карта (за клиентиф.л):
4. Пълномощник/Представител(и) на ю.л.
4.1. ЕГН:
4.2. Номер, дата на издаване и издател на
документа за самоличност:
5. Номер на клиентски договор ,клиентски номер

Поръчка за покупка/продажба на финансови инструменти

1. Вид на нареждането /напишете покупка или
продажба/

2. Емитент /напишете име на дружеството,код
опционално/:

3. Брой финансови инструменти:
3.1. Върхов обем ( при айсберг поръчка)*:

НЕ

5. Единична цена/ Обща стойност :
6. Място на изпълнение :

БФБ СОФИЯ

7. Валидност /посочете за деня,до дата или до
отмяна/*:

7.1 . Ако е до дата посочете датата тук:
8.Делимост на пакета

Частично или изцяло

9. Начин на плащане при продажба

 БАНКА

10. Комисионна и такси

по Тарифа

 КАСА

 В АКАУНТ

11 . Други специални инструкции*:
ПОДПИС И ПЕЧАТ НА КЛИЕНТА

*Бележки:

1. Айсберг поръчка: когато искате да се не севижда целия обем на нареждането Ви на пазара.Посочвате върхов обем който да е
кратен на 100.
2. Нареждане до отмяна означава офертата ще е видима на пазара максимум една година/365 дни/. Може да се отмени по-всяко време. В
края на 365 ден нареждането отпада.
3. В други инструкции по т.9 може да посочитенапример:
- дали искате нареждането да се изпълни само на аукцион/по подразбиране се изпълняват във фаза непрекъсната търговия/ - за справка за
фазите на търговия посетете: http://bse-sofia.bg/?page=TradingSessions
- дали да отпада нареждането при аукцион за нестабилност и други.

Служебен блок

Приел нареждането и проверил личните данни :
Номер на нареждане:
Дата и час/влизане в сила/:
Вътрешен контрол: Декларирам ,че получената
поръчка отговаря на изискванията на ЗПФИ и
Наредба № 38 за ИДИП :

АЛЕКСАНДЪР ТОПКАРОВ

С подаване на настоящата поръчка за сделка и полагане на подпис в поле „подпис на декларатор”, КЛИЕНТЪТ
декларира следните обстоятелства : *вярното се зачертава или се слага отметка
1.
Че съм / несъм служител и/или член /или свързано с него лице/ на управителния или контролен орган на
емитента.
1.1. Ако съм лице по т.1изпълнявам длъжност в емитента или съм свързано лице с длъжност в емитента: ………………
1.2. Ако съм лице по т.1, декларирам че съм уведомен от ПОСРЕДНИКА,за изискванията на чл.16,ал.1 и ал.2 от
ЗПЗФИ, а именно че съм длъжен ако това нареждане се изпълни и надвишава сумата от 5000 лева или сумата по
това нареждане надвиши съвкупно с по-стари нареждания лимита от 5000 лева, то съм длъжен в петдневен срок
да подам уведомление до КФН за извършената сделка.
2. Не притежавам вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния
емитент. /В случаите, когато финансовите инструменти се търгуват на регулиран пазар./
3. Декларирам, че съм запознат за общия брой ценни книжа и номинала, емитирани от дружеството за което
подавам нареждане, и че ако това нареждане се изпълни и то или в съвкупност с други надхвърля 5% от капитала на
дружеството ,съм длъжен да уведомя КФН за размера на притежанията си по тази емисия.
4. Финансовите инструменти/ компенсаторните инструменти - предмет на нареждането за продажба/ замяна не са
блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор.
5. Сделката - предмет на нареждането, не представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти/
компенсаторни инструменти.
6. Подавам настоящото нареждане изключително по своя собствена инициатива.Уведомен съм относно потенциални
конфликти на интереси.
7. Запознат съм и приемам рисковете, свързани с финансовите инструменти, предмет на настоящото нареждане.
8. Запознат съм и приемам Тарифата за таксите и комисионите на Общи условия, приложими към договори с
клиенти на ПОСРЕДНИКА за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.
9. Давам, /  не давам съгласието си за обединяване на неговото нареждане с нареждания на други клиенти на
ПОСРЕДНИКА. Обединението на нарежданията и сделките няма да е във вреда на който и да е от клиентите, чиито
нареждания се обединяват; въпреки това обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с конкретното
нареждане; ПОСРЕДНИКА прилага политика за изпълнение на клиентски нареждания, където са определени
подробни, ясни условия за справедливото разделяне на обединените нареждания и сделки, включително указваща
как обемът и цената на нарежданията определят разделянето им и уреждането на случаите на частично изпълнение.
10. Не извършвам по занятие сделки с финансови инструменти, съгласно дефиницията по Параграф 1, т. 7 от ДР на
Наредба No 38 на КФН и не съм извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключването на Договора за
посредничество при сделки с финансови инструменти. /При подаване на нареждане от пълномощник./
11. Декларирам, че паричните средства - необходими за осъществяването на посочената в нареждането операция,
имат следния произход:
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни. /Попълва се в случай, че
общата стойност на нареждането за покупка е над 30 000 лева или равностойността й в друга валута./
12. Декларирам, че разрешавам на ПОСРЕДНИКА при форсмажорни обстоятелства да предава нареждането за
изпълнение на трето лице, с което има споразумение или къщо е член на съотетния пазар . Дата и час*:

Клиент*:

ДАТА:

ПОДПИС НА ДЕКЛАРАТОР:…………………..

*.При подаване чрез електронен подпис не е необходимо да се подписва нареждането и да се слага дата .

ОТМЯНА НА НАРЕЖДАНЕ №

/

Долуподписаният :
, заявявам ,
Подаденото от мен нареждане да бъде отменено и изтрито от пазарната система независимо дали е неизпълнено
или частично изпълнено.

Дата и час*:

Клиент*:

