
 
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 по чл. 148б от ЗППЦК 

Уважаеми Господа, 

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

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. е прекратен 
предсрочно договор за репо-сделка с 32 900 бр. акции на Синтетика АД от 2 декември 
2021 г. при цена от 32,809 лв. за една акция. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. е прекратен 
предсрочно договор за репо-сделка с 24 875 бр. акции на Синтетика АД от 9 декември 
2021 г. при цена от 32,809 лв. за една акция. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. е прекратен 
предсрочно договор за репо-сделка с 10 000 бр. акции на Синтетика АД от 10 декември 
2021 г. при цена от 33,834 лв. за една акция. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. е извършил  
първоначална продажба по репо-сделка с 48 970 бр. акции на Синтетика АД на 
единична цена от 32,000 лв. с дата на обратно изкупуване 22 юни 2022 г. при цена от 
32,804 лв. за една акция. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. е извършил  
продажба на 45 200 бр. акции на Синтетика АД на единична цена от 48,200 лв. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 23 декември 2021 г. този акционер е 
намалил дяловото участие си капитала на Синтетика АД до 24.27%, представляващи 
728 056 права на глас. 

⎯ Уведомление от Камалия Трейдинг Лимитид, че на 29 декември 2021 г. е извършил  
първоначална продажба по репо-сделка с 64 390 бр. акции на Синтетика АД на 
единична цена от 32,000 лв. с дата на обратно изкупуване 29 юни 2022 г. при цена от 
32,809 лв. за една акция. 

 

30 декември, 2021 година 

                                          С уважение, 
     Ива Гарванска-Софиянска   


