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Проект
ДОГОВОР

за
администриране на емисия безналични финансови инструменти

Днес, .................... г. в гр. София между:
........................................................... АД,
със седалище и адрес на управление: гр. ................................................, ул.
............................................................... № ........................., ЕИК..........................., представлявано от
......................................................................................, с ЕГН ......................................., от една
страна, наричано по-долу в този договор за краткост “Дружеството”
и
“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три
уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански– Изпълнителен
директор, с ЕГН 6809304581,  наричано по – долу в този договор за краткост “Централен
депозитар”,

на основание чл. 21а във връзка с чл. 25, ал. 6 от Наредба  № 8 от 12.11.2003 г. за
Централния депозитар (Наредба № 8, обн., ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г)

се сключи настоящият договор за администриране, съхранение и поддържане на данните на
емисия безналични финансови инструменти и предоставяне на свързаните с това услуги

1. Предмет на договора

1.1.  Страните по договора се съгласяват Централният депозитар (ЦД)  да администрира,
съхранява и поддържа данните на емисия ............................................ /безналични финансови
инструменти - акции, облигации, варанти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./
с ISIN........................................., издадени от Дружеството, чрез откритите в регистрационната
система на ЦД сметки на дружеството-емитент и на притежателите на безналични финансови
инструменти от съответната емисия.
1.2. ЦД извършва услугите по регистрация и водене на сметки, вписване на промени и
дерегистрация на финансови инструменти въз основа на заявление от емитента при условията и
по реда на Наредба № 8 и Правилника за дейността на ЦД.
1.3. ЦД извършва услугите по договора срещу заплащане на такси (цени на услуги), определени
в Тарифата за цените на услугите на ЦД (Тарифата), която се публикува на интернет
страницата на ЦД.
1.4. По отношение на настоящия договор се прилагат действащите Общи условия, които
регулират отношенията между ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти
(Общите условия), приети от Съвета на директорите на ЦД на основание чл. 12, т.8 във връзка с
чл.21а от Наредба № 8.

2. Права и задължения на Дружеството

2.1. Дружеството има право да ползва предоставяните от ЦД услуги по администриране,
поддържане и съхранение на актуалните данни на емисията, индивидуализирана в чл.1.1 от
договора, водене на сметките на притежателите на безналични финансови инструменти, както и
поддържане на архив на представени от Дружеството документи във връзка с вписвания в
регистрационната система.
2.2. Дружеството се задължава да спазва установените от ЦД документални и технически
стандарти и да не ги разпространява и използва по какъвто и да е начин, извън осъществяване
предмета на този договор.
2.3. Дружеството се задължава да информира ЦД за всяка промяна на обстоятелства относно
правното му състояние (адрес, ЕИК, представляващ/и, преобразуване, ликвидация,
несъстоятелност и др.) и/или промени в данни за емисията (номинална стойност, брой
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финансови инструменти, структура на капитала и др.) в сроковете и по реда на Общите условия
и Правилника на ЦД.
2.4. Дружеството се задължава да спазва изискванията на Правилника за дейността на ЦД,
ведно с всички приложения и образци към него, включително изискванията за редовно
заплащане на таксите към ЦД за извършване на услугите в изпълнение на настоящия договор.

3. Права и задължения на Централния депозитар

3.1. ЦД извършва организационно - техническата дейност, свързана с поддържане на сметките
на емисията по чл.1.1 и сметките на притежателите на финансови инструменти, като се
задължава да извършва всички действия по предмета на договора с грижата на добър търговец
и в съответствие с приложимите професионални стандарти.
3.2.  ЦД се задължава да поддържа данните на съответната емисия и да отразява всички
промени на данни за дружеството и емисията, съобразно надлежно подадените документи от
емитента, при спазване на изискванията на Правилника на ЦД и действащото законодателство.
ЦД се задължава да отразява настъпили промени по отношение на собствеността на
финансовите инструменти по реда и при изискванията на Правилника на ЦД и действащото
законодателство.
3.3.  ЦД се задължава да уведомява своевременно Дружеството за наличие на обстоятелства,
които засягат съхранението и поддържането на емисията финансови инструменти.
3.4. ЦД се задължава да прилага еднакви изисквания към Дружеството, приложими за всички
дружества, емитирали безналични финансови инструменти от един и същ вид.

4. Такси и начин на плащане

4.1. Страните се съгласяват конкретният размер на дължимите такси за администране на
емисията и свързаните с това услуги да се определя съобразно действащата към момента на
плащане Тарифа за цените на услугите на ЦД. ЦД има право да изменя и допълва Тарифата по
предвидения за това ред.
4.2.  Сумата за извършвани услуги по този договор се заплаща по следната банкова сметка на
ЦД: IBAN – BG32 UBBS 7827 1013 6179 05, BIC код - UBBSBGSF при Обединена българска
банка АД, клон Св. София, най-късно до 5-то число на текущия месец.

5. Конфиденциалност

5.1. Страните се задължават да не разпространяват по какъвто и да е начин факти и
обстоятелства, които са им станали известни във връзка със сключването и изпълнението на
този договор, освен по реда на  действащите нормативни актове.
5.2. Документите и кореспонденцията, свързани с поддържане и съхранение на емисията
безналични финансови инструменти се получават от представляващия/те дружеството лично
или от изрично упълномощено от него/тях лице. Документите в електронен формат могат да
бъдат получавани и чрез електронната система за комуникация на ЦД, след предварителна
регистрация в електронната система на депозитара с електронен подпис на представляващия/те
Дружеството.

6. Други клаузи

6.1. Страните се съгласяват при прилагане на клаузите на настоящия договор да спазват
стриктно изискванията на Правилника за дейността на ЦД, Тарифата на ЦД и действащите
Общи условия.  Анексите и уведомленията между страните във връзка с този договор,  както и
всички свързани с него документи се разглеждат като неразделно цяло.
6.2. Настоящият договор се сключва за периода за администриране, съхранение и поддържане
на данните на емисията и обхваща времето от първоначалната регистрация на емисията до
момента на отписване (дерегистрация) и издаване на  акт за дерегистрация на емисията от ЦД.
6.3. Дерегистрация на емисията финансови инструменти се извършва по реда на Наредба № 8,
Правилника на ЦД и при спазване на изискванията на останалото действащо законодателство.
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6.4. Настоящият договор се прекратява след представяне на всички необходими, съгласно
Правилника на ЦД, документи за отписване на емисията от регистрационната система и
издаване на акт за дерегистрация.
6.5. При подаване на заявление за дерегистрация и прекратяване на договора Дружеството
заплаща всички дължими до момента суми за предоставените от ЦД услуги.
6.6. Изготвяне на справки, издаване на документи и други услуги се извършват и заплащат в
съответствие с Правилника за дейността на ЦД и Тарифата на цените на услугите на ЦД.
6.7. С подписване на настоящия договор представляващия Дружеството, изрично заявява:
6.7.1. че приема и е запознат с обявените Общи условия, приложими към отношенията между
ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти;
6.7.2. че е запознат с обявената Тарифа за цените за услугите на ЦД.
6.8. Страните се съгласяват, че всички спорове между тях във връзка с тълкуване и изпълнение
на този договор, ще се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие от
Арбитражния съд към ЦД по реда на неговия правилник, като решението на Арбитражния съд
към ЦД е задължително за тях.
6.9. За неуредените от този договор и от Общите условия случаи се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
6.10. Страните се съгласяват,  че с подписване на настоящия договор се прекратява действието
на всички договори за съхранение и поддържане на емисията, индивидуализирана в чл.1.1,
сключени от страните преди влизането в сила на този договор. Изпълнението на задължението
на ЦД за администриране на регистрирана емисия финансови инструменти по настоящия
договор се извършва без преустановяване на ефективното поддържане на съответната емисия.
6.11. Договорът се подписа в два оригинални екземпляра по един за всяка страна.

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД: ДРУЖЕСТВО:


