
 

ЗАЯВКА №______ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ 
 

Във връзка с увеличението на капитала на “БИОДИТ“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията,  с ЕИК 203854303 („Емитентът“ или „Дружеството”), чрез първично 
публично предлагане на до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 
1 лев и емисионна стойност от 1.70 лева, всяка акция („Новите акции“), което ще се извърши въз основа на 
взети решения от Съвета на директорите на „Биодит“ АД на 28.07.2022 г. и 08.08.2022 г, и в съответствие с  
Документ за допускане, одобрен с решение на Комитетът по управление на пазар BEAM по Протокол № 
12/16.08.2022  г. и публикуван на следните интернет  адреси: 

https://Karollbroker.bg/bg/ 

https://biodit.com/investors/ 
 
 
ПОДАДЕНА НА:  дата:  [●] 2022  г. час: [●]    Чрез ИП: КАРОЛ АД        Глобален номер на ИП в ЦД: 10343          
Място: ОФИС 
Долуподписаният/та Три Имена/Фирма на ЮЛ: [●]                                                   
ЕГН/EИК (за ЮЛ): [●] 
адрес по документ за самоличност/адрес на управление: [●]  
адрес за кореспонденция: [●] 
 
 

БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ПРАВА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ: [●] 
 
ISIN код на правата:  BG4000006222, борсов код:  BDT2  ( с думи: [●]) бр. 
СЪОТНОШЕНИЕ брой права/брой нови акции:  13.820583  /1 
 
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: Три Имена/Име на ЮЛ: [●]                                                 ЕГН/EИК (за ЮЛ): [●]  
адрес за кореспонденция: [●]                                                              Нот. Зав. Пълномощно № [●]      от дата: [●] 
 
 

ЗАЯВЯВАМ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНЯЕМО, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПРИДОБИЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА В ПРОЦЕС НА 
ИЗДАВАНЕ:  
ВИД:  Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции  
ЕМИТЕНТ: „Биодит“АД 
ISIN КОД:  BG1100003190 
БРОЙ: [●] (словом [●])  
 

И ДА ЗАПЛАТЯ ЕМИСИОННАТА ИМ СТОЙНОСТ В РАЗМЕР:  
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ: 1.70 лв. ( един лев и седемдесет стотинки)  
ОБЩА ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ: [●] лв.  /[●] / словом 
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: В съответствие с изискването на чл. 64, ал. 1 от Наредба № 38, инвеститорите следва да 
внесат по сметка при „Карол“ АД или Обслужващия ИП, чрез когото подават заявката сумата, необходима за 
заплащане на пълната емисионна стойност на всички заявени за записване акции към момента на подаване на 
заявката.  
 

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва в банка, по специална набирателна 
сметка, открита на името на Емитента в „Българо Американска Кредитна банка: АД, както следва: 
 
IBAN BG 23BGUS91601007425800  („Набирателната сметка“). 
 

Водещият мениджър, както и Обслужващите ИП, чрез които са подадени заявки за записване на акции, следва 
да заверят Набирателната сметка с дължимата от всеки инвеститор сума за заплащането на емисионната 
стойност на записаните от него акции, най-късно до крайната дата за записване на акции : 19 септември  2022 
г., като посочат в съответното платежно нареждане и идентификационни данни на лицата, за чиято сметка се 
заплаща емисионната стойност на записаните нови акции. 
 
БАНКОВА СМЕТКА НА КЛИЕНТА  
(за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката)  
IBAN [●] 

https://karollbroker.bg/bg/
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BIC код [●], Банка [●], титуляр [●] 
 
Декларация по чл. 58, ал. 2 от Наредба №38 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 идентифицирах същия, съгласно изискванията на ЗМИП.  
 
Дата: [●]            Декларатор:_________________ 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 63, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници  
С подписването на настоящото клиентът / неговият представител декларира, че:  
 

1. финансовите инструменти - предмет на настоящата заявка, ( ) са (x) не са блокирани в депозитарната 
институция, в която се съхраняват, върху тях ( ) е учреден (x) не е учреден залог или ( ) е наложен (x) не е 
наложен запор; 

2. Запознат/а съм с Документ за допускане, публикуван на следните интернет  адреси: 
https://Karollbroker.bg/bg/ и https://biodit.com/investors/  

3. Уведомен/а съм, че не е допустимо записване на акции преди началния и след крайния срок за 
записване на акции. 
 
 Дата: [●]             Декларатор: _____________ 

 
 

ЗАПИСВАНЕТО НА АКЦИИ СЕ СЧИТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО, САМО АКО Е ВНЕСЕНА ЦЯЛАТА ЕМИСИОННА 
СТОЙНОСТ НА ЗАПИСВАНИТЕ АКЦИИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОКУМЕНТА ЗА 
ДОПУСКАНЕ И В СЪОБЩЕНИТО  ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО. ПРИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕМИСИОННАТА 
СТОЙНОСТ СЕ СЧИТАТ ЗАПИСАНИ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ АКЦИИ, ЗА КОИТО СЪЩАТА Е ИЗПЛАТЕНА ИЗЦЯЛО. 
 
 

Необходими документи, които следва да бъдат приложени към Заявката 
 
Физически лица 

 Ако инвеститорът е физическо лице, то заявката се подава лично или чрез негов пълномощник, 
упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат 
представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно 
мерките срещу изпирането на пари, и следните документи: 

 Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния 
инвеститор; 

 Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата 
и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако заявката се подава чрез пълномощник); 

 
Юридически лица 

 Ако инвеститорът е юридическо лице, то заявката се подава лично от лицето, представляващо по закон 
съответния инвеститор или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено 
пълномощно. При подаването на заявката следва да бъдат представени, освен останалите документи, 
изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните 
документи: 

 Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, 
подаващо заявката; 

 Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално 
правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод 
на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на 
юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са 
надлежно овластени да представляват това юридическо лице; 

 Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно (ако заявката се подава чрез пълномощник); 
 
 

ЗАЯВИТЕЛ:...................................... ...                                               ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА:.............................................. 
                  /………………………………………./                                                     /…………………………………………../  
                                                                                                                          за ИП “.................................................”АД 
 

 

https://karollbroker.bg/bg/
https://biodit.com/investors/
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ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 
    (при заявки за суми  равни или над левовата равностойност на 15 000 евро) 

 
 
Долуподписаният/ата: _________________________ 
(име, презиме, фамилия)  
ЕГН _________________________  
документ за самоличност _________________________ 
издаден на _________________________от МВР- _________________________,  
постоянен адрес: _________________________ 
гражданство/а _________________________,  
 
Декларирам, че паричните средства, използвани за записването на акции от увеличението на капитала на 
„Биодит” АД, в размер на ______________________________________________________________________ 
                                                            (посочват се размерът и видът на валутата)  
са със следния произход:  
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 
3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или 
друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга 
държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е 
вписано в съответния регистър на другата държава.  
 
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват 
техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е 
сключен договорът или които са подписали или издали документите.  
 
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или 
наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни 
за източника, а при посочване на доходи от търговска или  трудова дейност, както и друг общоформулиран 
източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.  
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
обстоятелства.  
 
 
 
Дата на деклариране:                                                                     Декларатор:  
 
 
_________________________2022 год.    _________________________ 
                                                                                                               (подпис)  
 


