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Официално откриване на борсова сесия  

24 ноември 2008г 

 

На официално откриване на борсовата сесия в сградата на 
“Българска фондова борса – София” АД на 24 ноември бяха 
представени следните емитенти на акции и облигации: 

 
 Холдинг Пътища АД - София, чиито акции бяха допуснати 

до търговия на Официален пазар на акции, сегмент "В" от 
24 ноември 2008 г. Д-р Филип Стоянов, Изпълнителен 
директор и Зам.-председател на УС на Холдинг Пътища 
АД, направи кратко представяне на дружеството, както и 
на основните насоки в дейността му през 2009 г.  

 Железопътна инфраструктура – холдингово дружество 
АД - София, акциите на което ще се търгуват от 28 
ноември 2008 г. на Неофициален пазар на акции, Сегмент 
“А”. В средата на 2008 г. компанията осъществи успешно 
първично публично предлагане на акции, в резултат на 
което набра 12.6 млн. лв. Красимир Сланчев, зам.-
председател на УС на Железопътна инфраструктура – 
холдингово дружество АД - София, представи текущите 
проекти на компанията, като сподели че инвестиционната 
програма на Железопътна инфраструктура – холдингово 
дружество АД за следващата година е в размер на 3.3 
млн. лв. 

 ТБ Инвестбанк АД – София, чиято облигационна емисия в 
размер на 11 млн. евро беше допусната до търговия на 
Неофициален пазар на облигации, представена от 
изпълнителния директор на банката Цанко Коловски. 

 
 

На 24 Ноември беше регистрирана за търговия и 
облигационната емисия на Артекс Инженеринг АД - София в 
размер на 6 млн. евро.  
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В периода 1 Януари – 28 Ноември 2008г. на БФБ-София са 
допуснати до търговия 70 нови емисии финансови инструменти – 
40 емисии акции (в т.ч. 16 емисии на акционерни дружества със 
специална инвестиционна цел и 24 емисии акции на други 
публични дружества), 19 облигационни емисии и дялове на 11 
договорни фонда. 

 

 

 

 

 

24 Ноември 2008г. 

 

 Прес – център на БФБ-София 


