
 

 

 

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  са постъпили следните уведомления:  

 
 

 
Уведомлениe по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от „Старком Холдинг“АД, че 

на 31.05.2018 и на 01.06.2018 е извършил обратно изкупуване по репо 
сделки с акции на „Еврохолд България“АД, както следва: 

• 1 850 000 бр. акции при единична цена от 0,6257 лв.; 
• 1 850 000 бр. акции при единична цена от 0,6258 лв.; 
• 2 000 000 бр. акции при единична цена от 0,6465 лв.; 

• 1 250 000 бр. акции при единична цена от 0,6466 лв.; 
• 1 250 000 бр. акции при единична цена от 0,6466 лв.; 

• 2 000 000 бр. акции при единична цена от 0,6468 лв.; 
• 220 000 000 бр. акции при единична цена от 0,647 лв.; 
• 965 000 бр. акции при единична цена от 0,6471 лв. 

 
 

 
Уведомлениe по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от „Старком Холдинг“АД, че 

на 31.05.2018 и на 01.06.2018 е извършил първоначална продажба по репо 
сделки на „Еврохолд България“АД, както следва: 

• 1 850 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 
• 1 850 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 
• 2 000 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 

• 1 250 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 



 

• 1 250 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 

• 2 000 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 
• 220 000 000 бр. акции при единична цена от 0,640 лв.; 

• 965 000 бр. акции при единична цена от 0,646 лв. 
   
 

Уведомлениe по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от „Старком Холдинг“АД, че 

на 04.06.2018 е купил с борсова сделка на БФБ-София 33 500 акции на 
„Еврохолд България“АД при единична цена от 1,51 лв. 
 

 
5 юни, 2018 година 

 
                                        С уважение, 
 

        АСЕН МИНЧЕВ, Изпълнителен директор  


