
 

 

 

До  
Комисия за финансов надзор 

ул. „Будапеща“ № 16 
гр. София, 1000 

 
До 
„Българска фондова борса – София“ АД 

ул. „Три уши“ № 10 
гр. София, 1303 

 
 
Относно: Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 
 

 
Уважаеми Дами и Господа, 
 

С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в 
деловодството на Дружеството  e постъпило следното уведомление по чл.19, 

пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 година:  
 

Уведомление от „Старком Холдинг“АД, че на 27 и 28 декември 2016 г.  този 
акционер е извършил  първоначални продажби по репо сделки и обратно 

изкупуване по репо сделки с акции на „Еврохолд България“ АД, както 
следва:  

 
1. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
2. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 

3. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
4. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 

5. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
6. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
7. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 

8. 27.12.2016 г. – 1425000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
9. 27.12.2016 г. – 1660000 бр. акции при единична цена от 0.30 лв. 

10.27.12.2016 г. – 1930000 бр. акции при единична цена от 0.30 лв. 
11.28.12.2016 г. – 1255000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
12.28.12.2016 г. – 1255000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 

13.28.12.2016 г. – 1255000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 
14.28.12.2016 г. –   270000 бр. акции при единична цена от 0.39 лв. 

15.23.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
16.22.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
17.21.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 

18.20.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
19.19.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 

20.16.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
21.15.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
22.14.06.2017 г. -  1425000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 

23.14.06.2017 г. – 1660000 бр. акции при единична цена от 0.31 лв. 



 

24.21.06.2017 г. – 1930000 бр. акции при единична цена от 0.31 лв. 

25.28.06.2017 г. - 1255000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
26.27.06.2017 г. - 1255000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 

27.26.06.2017 г. - 1255000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 
28.26.06.2017 г. -   270000 бр. акции при единична цена от 0.40 лв. 

 

 
 

Уведомление от „Евро-Финанс“АД, че на 27 декември 2016 г.  този акционер 
е извършил  първоначални продажби по репо сделки и обратно изкупуване 
по репо сделки с акции на „Еврохолд България“ АД, както следва: 

1. 27.12.2016 г. – 1660000 бр. акции при единична цена от 0.30 лв. 
2. 27.12.2016 г. – 1930000 бр. акции при единична цена от 0.30 лв. 

3. 14.06.2017 г. – 1660000 бр. акции при единична цена от 0.307042 лв. 
4. 21.06.2017 г. – 1930000 бр. акции при единична цена от 0.307333 лв.  

 

 
 

30 декември, 2016 година 
 

 
 
                                        С уважение, 

 
        АСЕН МИНЧЕВ, Изпълнителен директор 

  


