
ВИНЗАВОД АД АСЕНОВГРАД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 

По  Член 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

а) За  четвъртото  тримесечие  на  2016  год.   не  са  настъпили  факти  и  обстоятелства  и
информации , които да представляват информация която  не е била направена публично
достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече
финансови инструменти и която би могла да повлияе чувствително върху цената на тези
финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

б) За  четвъртото  тримесечие  на  2016  година   не  са  настъпили  факти  и  обстоятелства  и
информации , които да , които да представляват информация , която не е била направена
публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече деривати или свързана
пряко със свързания спот договор за стоки и която би могла да повлияе чувствително върху
цените на тези деривати или свързани спот договори за стоки и  информация, която може
основателно да се  очаква  да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата  на
законовите или подзаконовите разпоредби на равнището на  Съюза или на национално
равнище,  пазарните  правила,  договорите,  обичайните  правила  или  практики  на
съответните пазари на стокови деривати или спот пазари;

в) За четвъртото тримесечие на 2016 година няма  информация, която не е била направена
публично достояние, която се отнася пряко или косвено до един или повече , инструменти
и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху
цената на тези инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

г) За  четвъртото  тримесечие  на  2016  година   лицата,  натоварени  с  изпълнението  на
нареждания относно финансови инструменти , не са получавали информация , предадена
от клиент и свързана с подадени, но все още неизпълнени нареждания на клиента, свързани
с финансови инструменти, която е точна, отнася се пряко или косвено до един или повече
емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти и,
ако  бъде  разкрита  публично,  би  могла  да  повлияе  чувствително  върху  цената  на  тези
финансови инструменти, цената на свързаните спот договори за стоки или на свързаните с
тях дериватни финансови инструменти.

За четвъртото тримесечие на 2016 година не е констатирана злоупотреба с
вътрешна информация по смисъла на чл.8 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 .


