
ТАРИФА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ НА “АКСИОМ ИНВЕСТ”ООД

1.ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПРИ СДЕЛКИ С ФИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ

Austria 0.15%, минимум 6 EUR

Belgium 0.15%, минимум 6 EUR

Germany 0.10%, минимум 10 EUR

Germany / Frankfurt 0.10%, минимум 10 EUR

Italy 0.15%, минимум 6 EUR

Norway 0.10%, минимум 65 NOK

Netherlands 0.15%, минимум 6 EUR

Switzerland 0.15%, минимум 20 CHF

Sweden 0.15%, минимум 100 SEK

Spain 0.15%, минимум 6 EUR

UK 0.15%, минимум 12 GBP

USA 0.02USD на акция, минимум 20
USD

Canada 0.02USD на акция, минимум 20
CAD

Hong Kong 0.20%, минимум 30 HKD

Japan 0.15%, минимум 160 JPY

2.ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПРИ СДЕЛКИ С ФИ НА БФБ

2.1. Приемане, отмяна и корекция на нареждания за
сделки с финансови инструменти на Българска Фондова
Борса АД

без комисиона

2.2. Изпълнение на нареждане за сделки подадени до
брокер на ИП:



2.2.1. Акции, компенсаторни инструменти и права
върху акции на БФБ

за сделки до 100 хил. лв 1% от стойността на сделката, минимум
20 лв.

за сделки над 100 хил. лв. по договаряне

2.2.2. Облигации

за сделки до 250 хил. лв. 0,2% от стойността на сделката,
минимум 20 лв.

за сделки над 250 хил. лв. по договаряне

2.4. Сключване на репо сделки по договаряне

2.5. Операции с финансови инструменти извън регулиран
пазар по договаряне

3. ДРУГИ

3.1. Приемане на търгово предложение стандартната комисиона на клиента

3.2. Подаване на заявка за участие в първично публично
предлагане или увеличение на капитала на публично
дружество

по договаряне

3.3. Подаване на заявка за участие във вторично
публично предлагане стандартната комисиона на клиента

3.4. Прехвърляне на финансови инструменти от
подсметка при ИП по клиентска подсметка при друг ИП 25 лв. на емисия

3.5. Съхранение на ценни книжа и парични средства

0.50 % на годишна база от размера на
клиентските парични средства

съхранявани по подсметка и 0,10% на
годишна база от стойността на

клиентските финансови инструменти,
съхранявани по подсметка

3.6. Управление на индивидуални портфейли от
финансови инструменти

по договаряне

3.7. Инвестиционно обслужване

3.7.1. Изготвяне на проспект за публично предлагане
на ценни книжа

по договаряне

3.7.2. Изготвяне на проспект за облигационен заем по договаряне

3.7.3. Изготвяне на търгово предложение по договаряне

3.7.4. Инвестиционно банкиране по договаряне

3.7.5. Инвестиционни съвети по договаряне



3.7.6. Инвестиционни проучвания и финансови
анализи

по договаряне

3.7.7. Попечителки услуги по договаряне

4. ПАРИЧНИ ОПЕРАЦИИ

4.1. Банкови преводи

4.1.1. Внасяне на парични средства чрез банков превод
в лева и валута

по тарифа на обслужващата
банка

4.1.2. Теглене на парични средства чрез банков превод
чрез банка в България

по тарифа на обслужващата
банка

Настоящата тарифа е одобрена с решение на Управителите на ИП „Аксиом Инвест“ ООД от
19.11.2020 г. и е изменена с решение от 30.06.2022, като влиза в сила от 11.07.2022г.
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