
Вх. № 

Дата:

Относно:

От:

държава населено място           ул./ бул.  № ет.  ап.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, Т. 26  И 

ЧЛ. 19 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 

АПРИЛ 2014 ГОДИНА*

Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕП и на 

Съвета от 16 април 2014 година

"Софарма" АД, ЕИК 831902088

(име  и ЕГН/ ЕИК на задълженото лице)**

  чл. 19, т. 1, буква "а"

ДО СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

отбелязва се вярното**

На основаниe чл. 3, т. 26 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година в качеството на

(когато уведомлението е от лице, което изпълнява ръководни функции се посочва само неговото име и длъжността, която заема в емитента, когато е от лице тясно 

свързано с лице, което изпълнява ръководни функции първо се посочва тясно свързаното лице, след което това, което изпълнява ръководни функции, като се посочва и 

длъжността, която заема в емитента)**

Адрес за кореспонденция: РБ, гр. София, ул. "Илиенско шосе" №16, п.к. 1220

на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година с настоящото ви уведомяваме за сключени сделки от

Софарма АД, Огнян Донев, изпълнителен директор

лице, което изпълнява ръководни функции лице тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции 



Вид на 

сделката 

придобиване/

разпореждане

Брой 

финансови 

инструменти

1 2016-12-13, 11:06:30 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ 175059266 разпореждане акции BG1100031068      364.      5.150 БФБ-София АД

*от задълженто лице се попълват полетата в бяло

**полетата със син цвят (шрифт италик) са с пояснения, каква информация да се предостави

*** в случай, че става въпрос за изменение, да се обясни грешката, която се поправя с уведомлението

№ Дата на сделката Емитент ЕИК

с акции на следното дружество:

Обяснение:

…………………

………..

Единична 

цена

Място на 

сключване на 

сделката

Моля да дадете  публичност на горната информация чрез водения от Вас регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закон за Комисията за финансов 

надзор.

(Име и фамилия) Огнян  Донев

Идентификаци

онен номер на 

инструмента

Вид на 

финансовите 

инструменти

(когато уведомлението е от лице, което изпълнява ръководни функции се посочва само неговото име и длъжността, която заема в емитента, когато е от лице тясно 

свързано с лице, което изпълнява ръководни функции първо се посочва тясно свързаното лице, след което това, което изпълнява ръководни функции, като се посочва и 

длъжността, която заема в емитента)**

 първоначално уведомление изменение*** 


