
 

 

 

ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ППП НА БИОДИТ АД  

 

За клиенти, които вече са направили онлайн регистрация за брокерска сметка в ИП Карол, следва да 
знаят, че това НЕ гарантира участие в ППП на БИОДИТ АД и за целта е необходимо да се подаде изрична 
заявка за участие. 
 
Подаване на заявки: 
 

 В офис на ИП Карол. Всички потребители, които срещат трудности да подадат заявка за участие 

чрез някоя от платформите на ИП КАРОЛ за търговия на БФБ могат да направят това и във всеки 

един от нашите офиси до 20/01/2020. За приемане на валидна заявка следва да сте захранили 

предварително брокерската си сметка със сумата, с която възнамерявате да закупите акции като 

следва да калкулирате и дължимата брокерска комисионна според действащата Тарифа на ИП 

КАРОЛ. 

 

 Подаване на заявка чрез мобилното приложение Karoll Broker. Поръчките за участие следва да 

се подадат след стартиране на аукциона, а именно в 9:30 на 21/01/2021, т.к те се класират по 

реда на тяхното постъпване. Препоръчваме подаването на пазарен тип поръчки, т.к те са с по-

висок приоритет спрямо лимитираните заявки.  Всички класирани поръчки ще се изпълнят на 

цена от 1.00 лв. за акция, а в случай, че търсенето надвишава предложеното количество от 1 000 

000 акции, то заявките се класират по реда на тяхното подаване към системата на БФБ.  

За да подадете поръчка чрез мобилното приложение Karoll Broker: 
 

1. Изтеглете мобилното приложение от Google Play Store или от АPP Store. За целта в полето за 

търсене следва да напишете Karoll Broker. 

 

2. Вход в приложението. В предходен имейл от нас сте получили потребителско име, парола и 

контролен код за достъп, които следва да въведете при вход в мобилната апликация. При вход 

в приложението  потребителско Ви име се изписва с главно К на ENG.  

https://karollbroker.bg/bg/contacts
https://karollbroker.bg/fileadmin/files/dokumenti/pravila-i-obshti-usloviya/2020/Karoll_Brokerage_Tarifa_in%20force_01012020.pdf
https://karollbroker.bg/fileadmin/files/dokumenti/pravila-i-obshti-usloviya/2020/Karoll_Brokerage_Tarifa_in%20force_01012020.pdf
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3. Добавете емисията на БИОДИТ АД в Kотировки чрез бутон „+“ в горен десен ъгъл и изписване 

на БИОДИТ или борсовия код на дружеството BDT1 в полето за търсене. Маркирайте реда с 

емисията и дайте бутон „Добави“. Емисията ще е налична за търсене сутринта на 21/01/2021. 
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4. Нова поръчка. Кликнете в/у добавената емисия в меню Котировки, за да отворите допълнително 

меню и изберете „Нова поръчка“ 

 
 

4.1 Променете тип на поръчката на Маркет/Пазарна и въведете желаното количество акции. За 

валидност на заявката маркирайте бутона за Декларация, след което натиснете в/у бутона 

„КУПУВА“ 
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4.2 След успешно въвеждане на поръчката ще получите съобщение „Успех! Поръчката за покупка 

на Х бр. BDT1 е направена успешно.“  

4.3 Можете да редактирате или отмените вече направени и неизпълнени заявки от меню 

„Поръчки“ 

Допълнителна информация: 
 

 В случай, че въвеждате лимитирани заявки, то те следва да са на цена от 1.00. Всички заявки на 

по-висока цена ще бъдат служебно декласирани от БФБ.  

 Аукционът приключва в 14:00 на 21/01/2021 и всички участници с класирани поръчки ще получат 

съобщение в мобилното приложение за закупените акции. Потвърждението може да бъде 

видяно в раздел Портфейл/ Сделки. 

 Акциите на БИОДИТ АД ще са налични за вторична търговия на БФБ приблизително месец след 

провеждане на аукциона и след тяхната успешна регистрация в Търговски Регистър и Централен 

Депозитар АД. 

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на email: broker@karoll.bg или 
телефон 02 / 4008 250. 

mailto:broker@karoll.bg

