
MiFID ІІ  RTS28  Отчет непрофесионални клиенти

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)

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Процент на 

агресивните 

нареждания

Процент на 

насочените 

нареждания

Българска Фондова Борса АД               LEI: 

747800W0XA9OV4MSRW74

97.79%

Извънборсов пазар                               XOFF                                                      2.21%

MiFID ІІ  RTS28  Отчет професионални клиенти

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)

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Процент на 

агресивните 

нареждания

Процент на 

насочените 

нареждания

Българска Фондова Борса АД               LEI: 

747800W0XA9OV4MSRW74

60.38%

Извънборсов пазар                               XOFF                                                      39.62%

Информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички 

изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.

Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки

НЕ

Дял на извършените на 

реждания като процент 

от общо за този клас

Процент на 

пасивните 

нареждания

97.85%

2.15%

Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки

НЕ

Дял на извършените на 

реждания като процент 

от общо за този клас

Процент на 

пасивните 

нареждания

90.38%

9.62%
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MiFID ІІ  RTS28  Отчет непрофесионални клиенти

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)

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Процент на 

агресивните 

нареждания

Процент на 

насочените 

нареждания

Централна Кооперативна Банка АД    LEI: 

5299002142DS5ONT5540

100.00%

MiFID ІІ  RTS28  Отчет професионални клиенти

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)

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Процент на 

агресивните 

нареждания

Процент на 

насочените 

нареждания

Централна Кооперативна Банка АД    LEI: 

5299002142DS5ONT5540

100.00%

НЕ

Дял на извършените на 

реждания като процент 

от общо за този клас

Процент на 

пасивните 

нареждания

100.00%

Дългови инструменти

Дългови инструменти

НЕ

Дял на извършените на 

реждания като процент 

от общо за този клас

Процент на 

пасивните 

нареждания

100.00%
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MiFID ІІ  RTS28  Отчет непрофесионални клиенти

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)

Дял на търгувания обем 

като процент от общо за 

този клас

Процент на 

агресивните 

нареждания

Процент на 

насочените 

нареждания

Централна Кооперативна Банка АД    LEI: 

5299002142DS5ONT5540

100.00%

MiFID ІІ  RTS28  

Определения:

Класове финансови инструменти: Капиталови инструменти

Дългови инструменти

Деривати върху лихвени проценти

Кредитни деривати

Валутни деривати

Структурирани финансови инструменти

Капиталови деривати

Секюритизирани деривати

Стокови деривати и деривати за квоти за емисии

Договори за разлика

Борсово търгувани продукти

Квоти за емисии

Други инстументи

Тип клиенти: Непрофесионални клиенти

Професионални клиенти

Тип нареждания: Пасивно нареждане

Агресивно нареждане

Насочено нареждане

100.00%

Валутни деривати

ДА

Дял на извършените на 

реждания като процент 

от общо за този клас

Процент на 

пасивните 

нареждания

Клас инструмент Сделки за финансиране с ценни книжа (СФЦК)

Извънборсов пазар                                                                                 

XOFF                                                      

25.66% 46.81%

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)

Дял на търгувания обем като 

процент от общо за този клас

Дял на извършените нарежда 

ния като процент от общо за този 

клас

Централна Кооперативна Банка АД                                                   LEI: 

5299002142DS5ONT5540

74.34% 53%
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