POWER OF ATTORNEY
For the application and administration of an LEI (Legal Entity Identifier) for
Company name of the LEI customer: ……………………..
Headquarters: ……………………….
Zip Code: ……………………
Address: …………………
City: …………………..
Country: …………………… 

The above-mentioned company grants the following contact person with the signing of the following a power of attorney for the LEI application and all matters relating to the application to give the necessary declarations of intent on our behalf.
User of LEI Manager: Investor Relations Services Ltd. through the representative Daniela Peeva
Company: Investor Relations Services Ltd
E-mail: d.peeva@irsbg.info  

By signing this document, the authorizing person(s) accept(s) the general terms and conditions of the LEI-Issuer EQS Group AG (www.lei-manager.com): He/She is are aware that the authorized contact person is obligated to refer to these terms and conditions and instruct(s) the contact person to confirm the validity of the terms and conditions with the LEI application.
The signatory(ies) also confirm(s) to be equipped with sufficient powers to act on behalf of the applying company (e.g. Executive member of the managing board/board of directors, sole (or joint) authorized signatory(ies).
(Place)	                                     (Date)	                                     (Signature(s))
……….                                             ............                                   …………………..

Name(s) of the signatory(ies) in printed letters (Executive member of the managing board/board of directors, sole (or joint) authorized signatory(ies)).
………………………………………………..


SIGNATURE(S): ……………………………………


POSITION: ………………………………………………………. 


ПЪЛНОМОЩНО


За заявяване и администриране на LEI (Идентификатор на юридическо лице) за 
Фирмено наименование на клиента за LEI: ……………
Седалище: ........................
Пощенски код: ................
Адрес: ………………..
Град: ………………..
Държава: ..........................


С подписване на настоящото, горепосоченото дружество предоставя на следното лице за контакт пълномощно за заявяване на LEI и относно всички въпроси, свързани със заявяването, както и да предостави необходимата  декларация за намерение от името на дружеството.
Потребител на LEI Manager: Инвестър Рилейшънс Сървисис ООД чрез Председставляващия Даниела Пеева
Дружество: Инвестър Рилейшънс Сървисис ООД
E-mail: d.peeva@irsbg.info  

С подписване на този документ, упълномощителя/ите приема/т общите условия на издателя на LEI - EQS Group AG (HYPERLINK "http://www.lei-manager.com" www.lei-manager.com): Упълномощителят/ите е/са наясно, че оторизираното лице за контакт е длъжно да се позове на тези условия и инструктира/т лицето за контакт да потвърди валидността на условията със заявлението за LEI.

Подписващият също потвърждава, че има достатъчно правомощия да действа от името на компанията-заявител (напр. в качеството си на изпълнителен член на Управителен съвет/Съвета на директорите, лице което самостоятелно или с друго лице е упълномощено да подписва от името на дружеството).



(Място)	                                         (Дата)	                                    (Подпис(и))
.....................                                     ...........г.                           ……………….


Име/на на подписващия/ите с печатни букви (изпълнителен член на Управителен съвет/Съвета на директорите, лице което самостоятелно или с друго лице е упълномощено да подписва от името на дружеството).
..............................................................................


ПОДПИС/И: ……………………………………


ДЛЪЖНОСТ: …………………………………………………..




