ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ,
НА
ИП „КОАКТОРИИ ФИНАНС” АД

TARIFF
FOR THE FEES AND COMMISSIONS
OF
IF “COACTORII FINANCE” AD

1. За приемане и предаване на поръчки
за сделки с финансови инструменти от
ИП „КОАКТОРИИ ФИНАНС” АД
(„ИП”), комисиона в размер на:

1. For accepting and transmitting orders
for transactions in financial instruments by
Investment
Firm
“COACTORII
FINANCE” AD (“IF”) - commission fee
amounting:
 0.08% of the value of the
transaction but not less than
BGN 30 - for institutional
investors;
 0.10% of the value of the
transaction but not less than
BGN 40 - for non-institutional
investors,
including
individuals.





0.08% от стойността на
сделката, но не по-малко от
30 лв. - за институционални
инвеститори;
0.10% от стойността на
сделката, но не по-малко от
40
лв.
за
неинституционални
инвеститори, вкл. физически
лица.

2. За промяна на условията по вече 2. For amendment of the conditions under
подадена поръчка – без такса.
a submitted order – free of charge:
3. За отмяна на поръчка – без такса.

3. For cancellation of an order – free of
charge.

4. За посредничество за сключване на
сделки с финансови инструменти на
регулиран пазар или извън регулиран
пазар и по сделки с компенсаторни
инструменти, комисиона в размер на:

4. For intermediation for entering into
transactions with subject financial
instruments on a regulated market or overthe-counter and on transactions with
compensatory instruments, commission
fee amounting.
 0.08% of the value of the
transaction but not less than
BGN 30 - for institutional
investors;
 0.10% of the value of the
transaction but not less than
BGN 40 - for non-institutional
investors,
including
individuals.





5.

За

0.08% от стойността на
сделката, но не по-малко от
30 лв. - за институционални
инвеститори;
0.10% от стойността на
сделката, но не по-малко от
40
лв.
за
неинституционални
инвеститори, вкл. физически
лица.
приемане

и

предаване

на 5.

In

respect

of

acceptance

and
1

нареждания, вкл. за посредничество,
във връзка със сделки, осъществявани
посредством електронна платформа за
търговия, комисиони по т. 1 и 4 не се
дължат. Клиентът може да дължи
възнаграждение
на
външния
инвестиционен посредник, който му
предоставя достъп до платформата,
както и други разходи (ако не са
включени във възнаграждението на
външния ИП), съгласно директния
договор между клиента и този външен
ИП.

transmission
of
orders,
including
intermediation, performed through online
trading platform, the commission fees
pursuant to item 1 and 4 above shall not be
owed. The client may owe fees in favor of
the outside investment intermediary that
renders access to the platform as well as
other expenses (if paid separately from the
outside II’s fees) in accordance with the
direct agreement/contract between the
client and this outside II.

6. За консултантски услуги – по 6. For advisory services – as agreed upon
договаряне.
by the parties.
ПРЕХОДНИ И
РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ TRANSITIONAL
PROVISIONS

AND

FINAL

§ 1. Регламентираните в тази Тарифа § 1. The fees and commissions regulated
такси и комисиони са валидни в in this Tariff shall apply to the cases,
случаите, когато не е договорено друго; where not stipulated another;
§ 2. За невключените в Тарифата § 2. For the specific services, not included
специфични услуги се договарят in this Tariff, separate fees and
отделни такси и комисионни;
commissions shall be agreed;
§ 3. На основата на специална
договореност или при извършване на
допълнителна работа или поемане на
необичайни отговорности към отделни
клиенти, ИП си запазва правото да
събира такси и комисионни, различни
от посочените в настоящата Тарифа;

§ 3. On the grounds of a special agreement
or upon accomplishment of additional
work or undertaking of unusual
responsibilities to particular clients, the IF
reserves the right to collect fees and
commissions, different from the ones,
indicated in this Tariff;

§ 4. Освен посочените такси и
комисионни, наредителят заплаща и
всички разноски в страната и чужбина,
в т.ч. пощенски, куриерски и
телеграфни услуги;

§ 4. Except the indicated fees and
commissions the person, who gives the
order shall also pay all the expenses within
the country and abroad, including post,
courier and telegraph services;

§ 5. За целите на начисляване на
дължимите
възнаграждения
по
Тарифата едноличните търговци ще се
третират като юридически лица;

§ 5. For the purposes of accounting of the
due remunerations upon the Tariff the
sole-traders shall be regarded as legal
entities;
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§ 6. ИП събира своите такси и § 6. The II shall collect its fees and
комисионни авансово или в момента на commissions in advance or at the moment
извършване на услугата.
of rendering the service.
§ 7. Настоящата Тарифа е утвърдена от
Съвета на директорите на ИП
„КОАКТОРИИ ФИНАНС” АД с
Протокол от 27.07.2009 г. и е изменена
на 03.12.2009 г. и на 28.04.2010 г.

§ 7. This Tariff is approved of by the
Board of Directors of II “COACTORII
FINANCE” AD with Protocol dated 27
July 2009 and amended on 03.12.2009 and
on 28.04.2010.

§ 8. Съветът на директорите на
„КОАКТОРИИ ФИНАНС” АД си
запазва правото да променя настоящата
Тарифа със свое решение, като
промените влизат в сила от датата на
приемането им. За всички настъпили
промени в Тарифата клиентите на ИП
се уведомяват своевременно и по
подходящ начин.

§ 8. The Board of Directors of IF
“COACTORII FINANCE” AD reserves
the right to amend this Tariff with its
resolution, whereas the amendments shall
enter into force as of the date of their
acceptance. About all amendments in the
Tariff the IF`s clients shall be notified
timely and in an appropriate manner.
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