До
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Чрез
ИП ..................................
ЗАЯВКА № ___________
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ
съгласно решение на Извънредно общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България, проведено на 19.02.2018 г. r. за
увеличаване на капитала на дружеството чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, и решение на Управителния съвет на
Индустриален холдинг България АД от 19.02.2018 г., както и в съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации,
потвърден с потвърден с Решение на КФН № № 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г..

ПОДАДЕНА НА:

дата:....................... час:..................... място:
Алианц Банк България АД, гр.София, бул. Княгиня Мария Луиза 79

Долуподписаният/та
ЗАЯВИТЕЛ:
име/фирма: ..............................................................................
ЕГН/БУЛСТАТ:......................................................................
данъчен номер: .......................................................................
адрес за кореспонденция:......................................................
клиентски номер ....................................................................
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:
име/фирма:...............................................................................
ЕГН:...........................................................................................
данъчен номер:........................................................................
адрес за кореспонденция: .....................................................
пълномощно рег. №............... дата:.......................................
ПРИТЕЖАВАНИ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ:
ВИД: КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ
ЕМИТЕНТ ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ISIN КОД BG2100003156
БРОЙ:............................. /.........................................................................................................................../
ЗАЯВЯВАМ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНЯЕМО, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПРЕОБРАЗУВАМ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ МЕН
КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ В СЛЕДНИТЕ АКЦИИ:
ВИД: ОБИКНОВЕНИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ
ЕМИТЕНТ ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ISIN КОД BG1100019980
БРОЙ:............................. /.........................................................................................................................../
(съотношение по номинал между преобразуваните конвертируеми облигации и новите акции –1:100 )
ДЕКЛАРАЦИИ:


Запознат/а/ съм и приемам условията на преобразуване на конвертируемите облигации в акции съгласно решение на Извънредно
общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България, проведено на 19.02.2018 г. и Решение на Управителния съвет
на Индустриален холдинг България АД от 19.02.2018 г.;

Запознат/а/ съм, че заявката е неотменяема след 26.03.2018 г.;

Не съм искал/а/ и не са ми предлагани съвети или консултации от АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;

Запознат/а/ съм за рисковете, свързани с инвестирането и сделките с ценни книжа, наясно съм с тях и ги приемам;

Не притежавам вътрешна информация за ФИ, предмет на нареждането, нито за техния емитент;

Финансовите инструменти, предмет на нареждане за продажба или замяна, не са блокирани в Депозитарна институция, върху тях
не е учреден залог или наложен запор;

Сделката, предмет на това нареждане, не представлява прикрита покупка или продажба на ФИ.

Съм уведомен, че Алианц Банк България няма да извършва оценка за подходяща услуга, съгласно изискванията на чл. 28, ал.4 от
ЗПФИ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
За физическо лице - копие на документ за самоличност, собственоръчно заверено с текст „Вярно с оригинала”, дата и подпис;
За юридическо лице - заверено „Вярно с оригинала” копие на регистрация от ТР , както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката и има
право да представлява ЮЛ, заверени от него;
За чуждестранно физическо лице - легализиран оригинален превод на страниците на документа за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име;
номер на документа; дата на издаване /ако има такава/; дата на изтичане, националност; адрес /ако има такъв в документа/ и обикновено копие на преведените
страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето;
За чуждестранно юридическо лице - копие от регистрационния акт /или друг идентичен удостоверителен документ/ на съответния чужд език, легализиран превод на
текста на регистрационния акт – до 6 месеца, съдържащ: пълното наименование на юридическото лице; представителната власт; дата на издаване и държава на
регистрация; седалище и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват както и копие от документа за самоличност на лицето, което
подава заявката, заверени от него;
За пълномощник – копие на документ за самоличност, собственоръчно заверено с текст „Вярно с оригинала”, дата и подпис; нотариално заверено изрично
пълномощно.

Заявител:.....................
/...................................../

ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА: .......................... ..
/за ИП “......................................” АД/ ............................
/името на посредника и лицето, приело заявката/

Вътрешен контрол: .................................
/за ИП “........................................” АД/ ............................
/името на посредника и лицето, заверило заявката/

