
 

 

 

 

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

12:00:00 1

2

3

13:30:00 1 3,910,421.97     110.34 13:49:38 3,473,000.00    OTC XOFF

2 3,910,769.27     110.35 13:53:25 3,473,000.00    OTC XOFF

3

15:30:00 1

2

3

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2021-06-09

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-04-2021 до 30-06-2021

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълне

ние

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

12:00:00 1 3,941,913.36     110.355 12:42:18 3,500,000.00    OTC XOFF

2 3,942,263.36     110.365 12:47:07 3,500,000.00    OTC XOFF

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2021-06-10

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-04-2021 до 30-06-2021

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

XS2234571425

Класификация на инструмента XS2234571425

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълнени

е

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

12:00:00 1 1,774,282.19     98.3 12:07:03 1,800,000.00    OTC XOFF

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2021-06-10

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-04-2021 до 30-06-2021

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

BG2040119211

Класификация на инструмента BG2040119211

Валута EUR



 

 

 

 

 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълнени

е

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1

2

3

12:00:00 1 1,027,727.26     102.533 12:08:42 1,000,000.00    OTC XOFF

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)



 

 

 

 

Таблица 1 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 1 — идентификация на вида на мястото за изпълнение

Място Наименование

Идентификатор (код за 

идентификация на пазарите (MIC) 

по ISO 10383 или 

идентификационен номер на 

юридическо лице (LEI)

Държава на компетентния орган Наименование РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     5299009KAL4KO7584196

Пазарен сегмент Наименование OTC XOFF

Дата на деня на търговия ISO 8601 2021-06-14

Прекъсвания Естество n.a. n.a.

Насрочен аукцион Естество n.a. n.a.

Неуспешни сделки n.a. n.a.

                                 Данни за периода от 01-04-2021 до 30-06-2021

Таблица 2 — информация, подлежаща на публикуване съгласно член 3, параграф 2 — идентификация на вида на финансовия инструмент

Финансов инструмент Наименование Идентификатор (ISO 6166)

Описание на финансовия инструмент в писмен вид, ако няма идентификатор 

(в това число валута на базовия инструмент, множител на цената, 

обозначаване на цена, обозначаване на обема и вида доставка)

XS1083844503

Класификация на инструмента XS1083844503

Валута EUR



 

 

 

Обхват на 

размера

Час (Т)

Средноаритметична 

цена на 

изпълнените сделки 

(без комисиони и 

начислена лихва)

Обща стойност 

на изпълнение
Цена

Час на 

изпълнени

е

Размер на 

сделката

Система 

за 

търговия

Модел 

на 

търговия

Платформа за 

търговия

Най-добра цена 

„купува“ и „продава“ 

или подходяща 

референтна цена в 

момента на 

9:30:00 1 3,381,795.21     110.415 9:41:37 3,000,000.00    OTC XOFF

2 3,382,095.21     110.425  09:52:48 3,000,000.00    OTC XOFF

3

12:00:00 1

2

3

13:30:00 1

2

3

15:30:00 1

2

3

Таблица 3 — информация за цените, подлежаща на публикуване съгласно член 4, буква а)

Всички сделки, изпълнени през 

първите две минути след час Т
Първа сделка след час Т (ако няма сделки през първите две минути след час Т)


