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

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

 

Дата на сделка:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 20 (двадесет) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  20,00 ( двадесет лева )  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:24 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:26 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 20 (двадесет) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  20,00 ( двадесет лева )  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:27 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:29 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 144 (сто четиридесет и четири) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  144,00 ( сто четиридесет и четири лева )  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:31 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:34 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 405 (четиристотин и пет) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  405,00 ( четиристотин и пет лева )  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:32 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:34 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 121 (сто двадесет и една) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  121,00 ( сто двадесет и един лева )  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:33 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:34 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 1 196 (хиляда сто деветдесет и шест) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  1 196,00 (хиляда сто деветдесет и шест 

лева)  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:34 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:36 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:    24.03.2016 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       РИЛСКИ ЛЕН АД 

Емисия:     BG1100124079  

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:          16 (шестнадесет) бр.  

Цена за една акция:    1,00 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:           16,00 (шестнадесет лева)  

Дата и час на сключване на сделката:  24.03.2016 г., 12:34 часа  

Дата на сетълмент:     24.03.2016 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 24.03.2016 г., 

12:36 часа. 

 

 

 

 


