
 
  

Top5 Venues 

     NON - PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (a) Equities – Shares & Depositary Receipts 

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 100.00% 45.79% 54.21% 100.00% 

      PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (a) Equities – Shares & Depositary Receipts 

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ 
ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

      Клас инструмент (l)  Emission allowances  

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

ICE/ Intercontinental Exchange(ICE) 0.00% 100.00% 16.67% 83.33% 100.00% 

 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top5 Venues direct access 
     NON - PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (a) Equities – Shares & Depositary Receipts 

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 100.00% 45.79% 54.21% 100.00% 

      PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (a) Equities – Shares & Depositary Receipts 

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

XBUL/ БФБ София 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 

Top5 Venues for orders tractions 
    NON - PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (l)  Emission allowances  

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

      PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (l)  Emission allowances  

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

ICE/ Intercontinental Exchange(ICE) 0.00% 100.00% 16.67% 83.33% 100.00% 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
Top5 entities 

NON - PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (l)  Emission allowances  

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

      PROFESSIONAL CLIENT 

Клас инструмент (l)  Emission allowances  

Уведомление, ако < 1 средно сделки 
за работен ден през предходната 
година Y 

Водещите пет места за изпълнение, 
класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на 
търгувания 
обем като 
процент от 

общо за този 
клас 

Дял на 
извършените 
нареждания 

като процент от 
общо за този 

клас 

Процент на 
пасивните 

нареждания 

Процент на 
агресивните 
нареждания 

Процент на 
насочените 
нареждания 

CFP TRADING LIMITED 0.00% 100.00% 16.67% 83.33% 100.00% 

 


