
 

Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява 

сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за 

търговия (ОТС сделки) с финансови инструменти на: 

 

Дата на сделка:    17.02.2015 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Трейс груп холд АД 

Емисия:     BG1100049078 (борсов код:Т57) 

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:          484 (четиристотин осемдесет и четири) бр.  

Цена за една акция:    6,30 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  3 049,20 (три хиляди четиридесет и девет 

лева и 0,20 ст.)  

 

Дата и час на сключване на сделката:  17.02.2015 г., 14:00 часа  

Дата на сетълмент:     17.02.2015 г. 

 

Тази новина е публикуванa на интернет страницата на Капман АД на 17.02.2015 г., 

14:03 часа. 

 

------------------------------------------------ 

 

Дата на сделка:    17.02.2015 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Проучване и добив на нефт и газ АД 

Емисия:     BG1100019022 (борсов код:4О1) 

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 280 (двеста и осемдесет) бр.  

Цена за една акция:    7,30 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  2 044,00 (две хиляди четиридесет и четири 

лева )  

 

Дата и час на сключване на сделката:  17.02.2015 г., 14:01 часа  

Дата на сетълмент:     17.02.2015 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 17.02.2015 г., 

14:03 часа. 

 

------------------------------------------------ 

Дата на сделка:    17.02.2015 

Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Адванс Терафонд АДСИЦ 

Емисия:     BG1100025052 (борсов код:6А6) 

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката: 11 000 (единадесет хиляди) бр.  

Цена за една акция:    2,518 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:  27698,00 (двадесет и седем хиляди 

шестстотин деветдесет и осем лева )  

 

Дата и час на сключване на сделката:  17.02.2015 г., 14:02 часа  

Дата на сетълмент:     17.02.2015 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 17.02.2015 г., 

14:03 часа. 

 

Дата на сделка:    17.02.2015 



Вид на сделката:     покупко-продажба 

Емитент:       Синергон холдинг АД 

Емисия:     BG1100033981 (борсов код:6S7) 

Вид на финансовия инструмент:   обикновени акции  

Брой акции обект на сделката:          800 (осемстотин) бр.  

Цена за една акция:    1,192 лева  

Валута на сделката:    BGN  

Обща стойност на сделката:           953,00 (деветстотин петдесет и три лева )  

 

Дата и час на сключване на сделката:  17.02.2015 г., 14:03 часа  

Дата на сетълмент:     17.02.2015 г. 

 

Тази новина е публикуване на интернет страницата на Капман АД на 17.02.2015 г., 

14:03 часа. 

 


