
denumirea: 

reprezentat de:*
* se indică numele și prenumele organului executiv al Participantului (director, administrator etc.) sau al
persoanei care este în drept să reprezinte Participantul în raport cu DCU.

numit în continuare „Participant”, solicit înregistrarea în custodie a valorilor mobiliare 
registrul deținătorilor cărora este ținut de societatea de registru, după cum urmează: 

1. Valorile mobiliare care urmează a fi înregistrate în custodie
Emitent: 

ISIN: 

Numărul de unități:1

1 se indică numărul (în unități) de valori mobiliare care urmează a fi înregistrate în custodie 
2 se indică societatea de registru care ține registrul deținătorilor de valori mobiliare

2. Deținătorul valorilor mobiliare care urmează a fi înregistrate în custodie
Nume/Denumire: 

IDNP/IDNO:* 

Contul de VM:*

3.Contul de VM la care urmează a fi înregistrate valorile mobiliare
solicit înregistrarea în custodie a valorilor mobiliare indicate în pct.1 în următorul cont 
de valori mobiliare deschis pe numele deținătorului și administrat de Participant:

4. Alte solicitări

* se indică contul de VM din Sistemul DCU la care urmează a fi înregistrate valorile mobiliare

* dacă persoana fizică nu are IDNP, se indică numărul buletinului de identitate/pașaport

Către: 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

CERERE
privind înregistrarea în custodie
de către DCU a valorilor mobiliare

Participantul la DCU: 

societatea de registru -> DCU 

Societatea de registru:2

Data cererii Semnătura 

Reprezentant 

CONFIDENTIAL 

Solicit eliberarea, în termen de a extrasului din cont, care 
confirmă că valorile mobiliare sunt înregistrate în contul de VM stabilit de pct.3.

5. Declarația pe propria răspundere și acordul Participantului

Participantul declară pe propria răspundere că (1) informațiile prezentate în cerere și 
documentele anexate sunt veridice și corecte, (2) deține împuterniciri necesare din partea 
deținătorului de VM pentru solicitarea înregistrării în custodie, conform prezentei cereri.

Participantul își exprimă acordul, din nume propriu și din numele deținătorului de VM, ca 
DCU să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor indicate în prezenta cerere.

6. Anexe
Participantul prezintă anexat la prezenta cerere:*

* se anexează extrasul din registru, eliberat de societatea de registru, care confirmă că
valorile mobiliare sunt retrase de pe numele deținătorului de VM și înscrise pe numele DCU
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