
 

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

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

 

Дата на сделка:    20.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Praktiker AG 

Емисия:     DE000A0F6MD5  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 2 000 (две хиляди) бр.  

Цена за една акция:    0.005 евро  

Валута на сделката:    EUR  

Обща стойност на сделката:  10.00 ( десет евро)  

Дата и час на сключване на сделката:  20.12.2017 г., 09:15 часа  

Дата на сетълмент:     20.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 20.12.2017 г., 

09:17 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:    20.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       National Bank of Greece S.A. 

Емисия:     GRS003003027  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  49 758 (четиридесет и девет хиляди       

седемстотин петдесет и осем) бр.  

Цена за една акция:    0.307 евро  

Валута на сделката:    EUR  

Обща стойност на сделката:   15 275.71(петнадесет хил. двеста седемдесет 

и пет евро и 0,71 евроцента)  

Дата и час на сключване на сделката:  20.12.2017 г., 09:15 часа  

Дата на сетълмент:     20.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 20.12.2017 г., 

09:17 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:    20.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Eurobank Ergasias S.A. 

Емисия:     GRS323003012  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:  70 (седемдесет) бр.  

Цена за една акция:    0.803 евро  

Валута на сделката:    EUR  

Обща стойност на сделката:   56.21 (петдесет и шест евро и 0,21 

евроцента)  

Дата и час на сключване на сделката:  20.12.2017 г., 09:16 часа  

Дата на сетълмент:     20.12.2017 г. 

 



Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 20.12.2017 г., 

09:17 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:    20.12.2017 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       OAO GAZPROM ADR   

Емисия:     GRS323003012  

Вид на финансовия инструмент:   депозитарна разписка 

Брой акции обект на сделката:   2 435 (две хил. четиристотин тридесет и пет)   

Цена за една акция:    3.836 евро  

Валута на сделката:    EUR  

Обща стойност на сделката:   9 340.66 ( девет хил. триста и четиридесет 

евро и 0,66 евроцента)  

Дата и час на сключване на сделката:  20.12.2017 г., 09:16 часа  

Дата на сетълмент:     20.12.2017 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 20.12.2017 г., 

09:17 часа. 

 


