Информация за разходите и свързаните такси за 2021г. от ИП Де Ново ЕАД

Уважаеми клиенти,
Прилагането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент има за цел да увеличи
прозрачността при търговията с ценни книжа и да засили защитата на инвеститорите. Съгласно
изискванията на чл. 50, параграф 10 на Регламент ЕС 2017/565, Де Ново ЕАД предоставя
информация за предварителна прозрачност на разходите, които биха възникнали за нашите
клиенти. Предварителната информация за разходите и свързаните такси дава представа за
очакваните разходи и свързани такси, които биха възникнали при търгуване на ценни книжа и
кумулативния им ефект върху възвръщаемостта на инвестициите, които клиентите на Де Ново ЕАД
биха осъществили. Предоставяме тази информация под формата на стандартизирани примерни
изчисления въз основа на тарифата за стандартното възнаграждение на инвестиционния
посредник. При поискване, ще Ви информираме за размера на Вашите разходи индивидуално.

Сделки с капиталови инструменти и дялове на регулиран пазар в България
Разход

Пример:

0.3%, мин. BGN 30.00 за изпълнена поръчка

1000 акции х BGN 10.00 = BGN 10 000 * 0.30% = BGN
30.00

Сделки с дългови инструменти на регулиран пазар в България
Разход

Пример:

0.2%, мин. BGN 50.00 за изпълнена поръчка

10 облигации х BGN 1 000 = BGN 10 000 * 0.20% = BGN
20.00, прилага се минимума

Сделки с капиталови инструменти и дялове на OTC (извънрегулиран) пазар в България
Разход
1%, мин. BGN 25.00 за изпълнена поръчка

Пример:
1000 акции х BGN 10.00 = BGN 10 000 * 1% = BGN 100.00

Сделки с дългови инструменти на OTC (извънрегулиран) пазар в България
Разход

Пример:
10 облигации х BGN 1 000 = BGN 10 000 * 0.50% = BGN
50.00

0.5%, мин. BGN 50.00 за изпълнена поръчка

Сделки с капиталови инструменти и дялове на регулиран пазар в чужбина
Разход

Пример:
1000 акции х EUR 10.00 = EUR 10 000 * 0.20% = EUR
20.00, прилага се минимума

0.2%, мин. BGN 60.00 за изпълнена поръчка

Сделки с дългови инструменти на регулиран пазар в чужбина
Разход

Пример:
10 облигации х EUR 1 000 = EUR 10 000 * 0.15% = EUR
15.00, прилага се минимума

0.15%, мин. BGN 60.00 за изпълнена поръчка

Входящ (захранващ) трансфер на ФИ
Разход

Пример:

Без такса

-

Изходящ трансфер на ФИ
Разход

Пример:

BGN 50.00

-

Съхранение на ФИ
Разход
0.1% от пазарната стойност годишно (с вкл. ДДС)

Пример:
1000 акции х BGN 10.00 = BGN 10 000 * 0.10% = BGN
10.00

За изпълнение на нареждане за издаване на удостоверителен документ, вписване, промяна и заличаване на
обстоятелства, извършване на справка, издаване на удостоверение, осъществяване на трансфер и др. по
индивидуална сметка в ЦД, с вкл. ДДС
Разход
BGN 20.00 (с вкл. ДДС)

Пример:
-

* Разходите на трети страни (БФБ АД, ЦД АД, брокери, банки, участващи в сетълмента и съхранението) се заплащат
отделно

