
Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Дял на извършените на 

реждания като процент от 

общо за този клас

Процент на пасивните 

нареждания

Процент на агресивните 

нареждания

Процент на насочените 

нареждания

24.83% 52.03% 100%

13.30% 0.70% 100%

1.36% 0.12% 100%

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Дял на извършените на 

реждания като процент от 

общо за този клас

Процент на пасивните 

нареждания

Процент на агресивните 

нареждания

Процент на насочените 

нареждания

100.00% 100.00% 100%

MTF II RTS 28 Отчет непрофесионални клиенти

Информация за 2018 год. относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания 

на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти

MTF II RTS 28 Отчет непрофесионални клиенти

Клас инструмент Други

Българска Фондова Борса АД 

LEI:747800W0XA9OV4MSRW74

Централна Кооперативна Банка АД 

LEI: 5299002142DS5ONT5540

Capman MTF Sofia: MBUL

Клас инструмент Капиталови инструменти

Уведомление,   ако   <   1   средно 

сделки за работен ден през пред 

ходната година

НЕ

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгува 

ните обеми (в низходящ ред)

Уведомление,   ако   <   1   средно 

сделки за работен ден през пред 

ходната година

ДА

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгува 

ните обеми (в низходящ ред)

Българска Фондова Борса АД 

LEI:747800W0XA9OV4MSRW74



Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Дял на извършените на 

реждания като процент от 

общо за този клас

Процент на пасивните 

нареждания

Процент на агресивните 

нареждания

Процент на насочените 

нареждания

36.77% 1.86% 100%

23.73% 45.30% 100%

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Дял на извършените на 

реждания като процент от 

общо за този клас

Процент на пасивните 

нареждания

Процент на агресивните 

нареждания

Процент на насочените 

нареждания

96.37% 95.35% 100%

3.45% 2.33% 100%

0.18% 2.33% 100%
Българска Фондова Борса АД 

LEI:747800W0XA9OV4MSRW74

Capman MTF Sofia: MBUL

Централна Кооперативна Банка АД 

LEI: 5299002142DS5ONT5540

Дългови инструменти

ДА

Клас инструмент

Уведомление,   ако   <   1   средно 

сделки за работен ден през пред 

ходната година

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгува 

ните обеми (в низходящ ред)

MTF II RTS 28 Отчет професионални клиенти

MTF II RTS 28 Отчет професионални клиенти

Клас инструмент Капиталови инструменти

Уведомление,   ако   <   1   средно 

сделки за работен ден през пред 

ходната година

НЕ

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от търгува 

ните обеми (в низходящ ред)

Българска Фондова Борса АД 

LEI:747800W0XA9OV4MSRW74

Централна Кооперативна Банка АД 

LEI: 5299002142DS5ONT5540



Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Дял на извършените 

нарежда ния като процент 

от общо за този клас

100% 100%

MTF II RTS 28

Централна Кооперативна Банка АД 

LEI: 5299002142DS5ONT5540

Клас инструмент Сделки за финансиране с ценни книжа (СФЦК)

Уведомление,  ако  <  1  средно  

сделки  за  работен  ден  през 

предходната година

НЕ

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от обе мите 

(в низходящ ред)


