
ЗАЯВЛЕНИЕ №       

за приемане на търгово приложение за закупуване на акции 

от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ 

До  
„Глобал Солар“ ЕООД, с ЕИК 201633548, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С. 
Раковски“ № 96, ет. 1 

Чрез  
ИП „Карол“ АД, с ЕИК 831445091, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, 
бул. „Христо Ботев“ № 57 

Клиент: 

Клиент № ЕГН/ЕИК: 

Адрес: 

Пълномощник/Представляващ: 

Адрес: 

С настоящото ПРИЕМАМ регистрираното в КФН и публикувано от „Глобал Солар“ ЕООД търгово предложение 
за закупуване на акции от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, при цена за една акция в размер на 
1.48 лева, както подавам нареждане за: 

ПРОДАЖБА Извънборсов 

[пазар] [броя] 

АКЦИИ 

[вид ФИ] 

обикновени 

безналични поименни,  

свободнопрехвърляеми 

ISIN на емисията  BG1100007209 Емитент: „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ 

Цена на една акция съгласно търговото предложение 

1,48 лева (един лев и седемдесет и пет стотинки) 

Обща стойност  на акциите Разходи за клиента (лв) 

Депозирани удостоверителни 
документи: 

Начин на 
плащане: 

На каса при 
„Карол“АД 

Чрез ИП По банков път 

[банка, сметка №] 

По сметка при банка-
депозитар 

Клиентът/пълномощникът декларира: 
- че е запознат с пълния текст на предложението, публикувано на https://www.infostock.bg/infostock/; че 
акциите - предмет на заявлението не са блокирани в Централен депозитар, върху тях не е учреден залог и не 
е наложен запор;  че настоящето изявление за приемане на търгово предложение се дава изключително по 
собствена инициатива на акционера и „Карол” АД не е давал съвети или препоръки за сключването на 
сделката; че е запознат с пълния текст на Общите условия на инвестиционния посредник ”Карол” АД, 
приложими към договорите с клиенти и заявява, че ги приема;    че е уведомен, че цената на акциите му ще 
бъде изплатена в срок от 7 работни дни след изтичане на срока на предложението, в случай, че то не бъде 
оттеглено от търговия предложител и/или самия клиент; че е уведомен, че има право да оттегли приемането 
на това предложение съгласно посочените в него условия.  

Дата и час на приемане на 
заявлението: 

Място на приемане на 
заявлението: 

Клиент/пълномощник: 

[подпис, печат] 

„Карол“АД 

[подпис, печат] 

За ИП: Служител на отдел „Нормативно съответствие“: 

Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………, в качеството си на брокер/лице по чл. 65, ал. 1 от Наредба 38 на 

КФН, декларирам, че съм проверил самоличността на клиента, съответно на неговия пълномощник.

https://www.infostock.bg/infostock/

