Пи Ар Си АДСИЦ

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ЗАЯВКА № ______ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ
съгласно решение на Общото събрание на акционерите на “Пи Ар Си” АДСИЦ, проведено на 26.02.2016
г., Проспект за публично предлагане на 328 208 акции, потвърден от КФН с решение № 534-Е от
21.07.2016 г. и съобщение за публично предлагане, публикувано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията под номер ………………………, в. „Капитал Дейли“ от ………….. г. и в. “Сега” от ………………
г., на интернет страниците www.prcbg.com и www.rbb.bg на ………….. г.
ПОДАДЕНА НА:

дата: _____ 2016
час: _____
място: гр. __________________

чрез ИП: _____________________________
Глобален номер на ИП: ______________
Глоб. ном. на попечител: ____________

Долуподписаният/та
ИНВЕСТИТОР:
име/фирма: _____________________________________________________________
уникален клиентски № __________________ или
ЕГН/БУЛСТАТ/Регист. Номер*: ____________
данъчен номер:
местожителство и адрес/
седалище и адрес на управление: _______________________________________
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:
име/фирма:
уникален клиентски № __________________ или
ЕГН/БУЛСТАТ: __________________
данъчен номер: __________________
местожителство и адрес/ __________________
седалище и адрес на управление: __________________
нот. зав. пълномощно рег. №__________________ дата: __________________
БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА /борсов код: XXXX/: ................ ......................................./
Всеки упражнени 5 (пет) права дават възможност за записване на 1 акция от увеличението на капитала.
ЗАЯВЯВАМ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНЯЕМО, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПРИДОБИЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕННИ
КНИЖА В ПРОЦЕС НА ИЗДАВАНЕ:
ЦЕННА КНИГА:
брой: __________________ /____________________________________/
вид: обикновени безналични акции с право на глас
емитент: “Пи Ар Си” АДСИЦ
ISIN код: BG100060075.
И ЗАПЛАЩАМ ЕМИСИОННАТА ИМ СТОЙНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:
емисионна стойност на акция: 10.00 лв. (десет лева)
обща емисионна стойност: __________________/__________________/
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
по банк. с-ка IBAN BG………………., BIC: ………………………, на името на “Пи Ар Си” АДСИЦ
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА ЗАПИСВАНИТЕ АКЦИИ:
вид: ___________________
номер: ________________
дата: __________________
Банкова сметка за възстановяване на платената емисионна стойност в случай на
неуспешна подписка:
IBAN _______________________, BIC:__________________, Титуляр:_____________________________





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 7 дни след
публикуването на съобщение за първично публично предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, съответно преди
регулираният пазар да допусне ЦК за търговия;
В негов интерес е да придобива ЦК, след като се е запознал с документите по увеличението, които могат да
бъдат получени всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адреса на емитента в гр. София, бул.
„Цариградско шосе” № 139, телефони: (02) 942 74 09, електронен адрес: p.karaneycheva@prcbg.com,
лице за контакти: Петя Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите, както и на адреса на централния
офис на „Райфайзенбанк (България)“ EАД: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров” № 55, телефони: + 359
(2) 91 985 465; 91 985 269. Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “БФБ – София” АД.

Пи Ар Си АДСИЦ
Подал заявката:______________________

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Приел заявката:
__________________________
Брокер/лице по чл. 39, ал.1 от Наредба № 38

Заверка на лице от отдел “Вътрешен контрол”
при приемане на заявка чрез друг инвестиционен посредник:

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВКАТА:
За юридически лица:
а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на заявителите
- юридически лица; чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред
документи;
б) документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице;
г) нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване
на заявка, чрез пълномощник.
За физически лица: документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или при подаване
чрез пълномощник - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на
пълномощника.

