
 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
 

Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  



Брой акции обект на сделката:  30 (тридесет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 



Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  54 (петдесет и четири) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   3 240.00(три хил. двеста и четиридесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  



Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:56 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 



Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  5 (пет) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   300.00 (триста) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  23 (двадесет и три) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   1 380.00 (хиляда триста и седемдесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  23 (двадесет и три) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   1 380.00 (хиляда триста и седемдесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 



 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 
Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки 

извън регулиран пазар (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    07.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД 

Емисия:     BG11HIKAAT14  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  7 (седем) бр.  

Цена за една акция:    60.00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:   420.00 (четиристотин и двадесет) лева 

Дата и час на сключване на сделката:  07.12.2017 г., 14:57 часа 

Дата на сетълмент:     07.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 07.12.2017г., 

14:59 часа. 

 


