
 

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 и съгласно чл.148б от 
ЗППЦК 
 

 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на 
Дружеството са постъпили следните уведомления: 

 
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от ЗД ЕИГ Ре ЕАД, че на 24 юни 2021 
г. чрез борсови сделки е продал общо 10 000 бр. на акции от капитала на Еврохолд 

България АД; 

Уведомления по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от ЗД Евроинс АД: 

• На 24 юни 2021 г. - Покупка по договор за репо сделка с 561 800 бр. акции 
при единична цена от 1.500 лв. и падеж по договора – на 22 декември 2021 г. 
при единична цена от 1.538 лв.; 

• на 25 юни 2021 г. е извършил покупка по договор за репо сделка с 411 300 
бр. акции при единична цена от 1.500 лв. и падеж по договора – на 21 
декември 2021 г. при единична цена от 1.537 лв.; 

Уведомления 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: 

• На 25 юни 2021 г. - Продажба по договор за репо сделка с 420 500 бр. акции 
при единична цена от 1.500 лв. и падеж по договора – на 21 декември 2021 г. 

при единична цена от 1.537 лв.; 

• На 28 юни 2021 г. - Продажба по договор за репо сделка с 1 006 700 бр. акции 
при единична цена от 1.500 лв. и падеж по договора – на 28 декември 2021 г. 
при единична цена от 1.538 лв.; 

Уведомление за значително дялово участие съгласно чл. 145 от ЗППЦК от Блубърд 
Инвестмънтс Лимитид, че е намалил дяловото си участие в капитала на Еврохолд 
България АД до 0.34%, представляващи 672 400 права на глас в общото събрание на 

дружеството. 

 
29 юни, 2021 година 
                                        С уважение, 

 
        АСЕН МИНЧЕВ, Изпълнителен директор  


