Условия за оповестяване на регулирана информация във
финансовия сайт

Защо да изберете Infostock.bg
• Infostock.bg е един от първите и най-големи специализирани сайтове за финансова
информация и анализи, създаден през 2008 г.;
• Infostock.bg отговаря на законовите изисквания за публично оповестяване на регулирана и
чувствителна информация от публичните дружества (информацията не се публикува в КФН и
БФБ!);

• Едно от малкото места, където инвеститорите могат да следят сделките, обемите и цените на
търгуваните на БФБ дружества, напълно безплатно и в реално време;
• Единственият сайт предлагащ детайлна финансова информация за всички емитенти търгувани
на БФБ, включително отчети, финансови коефициенти, технически индикатори и графичен
анализ;
• Над 10 000 човека посещават сайта на седмица, свързани с фондовите пазари, отличаващи се
с високи доходи и ниво на образование.

Гъвкави информационни пакети
• Пакет Лимит – включва 8 съобщения от дружеството, достатъчни за минимално изискваната
публична информация;
• Пакет Стандарт – покрива 15 съобщения публикувани на сайта, подходящ за дружества с
консолидирани резултати;
• Пакет Неограничен – включва неограничен брой съобщения, публикувани на сайта;
• Пакет Неограничен Плюс – неограничен брой съобщения и публикуване на по-важните от тях,
като отделни новини на сайта на Infostock.bg;
• Пакет Премиум – неограничен брой съобщения на сайта плюс публикуване на PR-съобщение и
интервю (с предоставени снимки от дружеството) на сайта Infostock.bg.

Пакет Лимит и Пакет Стандарт

• Подходящи за дружества, които публикуват в Infostock.bg минималната
изисквана от закона информация;

• Достига до голям брой пазарни участници с интерес и инвестиции на фондовите
пазари;
• Лесно и бързо разпространение на регулираната и чувствителна информация,
чрез специалната система на Infostock.bg;

• Лесно управление на системата, с интуитивен интерфейс и персонален акаунт.

Пакети Неограничен и Неограничен Плюс
• Подходящи за дружества, които търсят широка публичност и прозрачност;

• Дружества с консолидирани отчети и обратно изкупуване на акции;
• Дружества, които публикуват месечни, или тримесечни прогнози, стремят се да
информират максимално инвестиционната общност за всичко най-важно
случващо се с тях;
• Дружества, които искат публикуваната от тях информация да достигне до
максимален брой заинтересовани лица, не само с публикуване на
минималната изисквана от закона информация, но и чрез медийно представяне
в Infostock.bg;

Пакет Премиум
• Подходящ за публичните дружества, които искат да минат едно ниво по-нагоре
по отношение на прозрачност и връзка с инвеститорите;
• Освен публикуване на новини за дружеството, се дава възможност за
публикуване на един PR-материал, в съчетание с едно интервю (със снимки
предоставени от дружеството);
• Промотиране на PR-материалите и интервютата и в други социални канали на
Infostock.bg (например Facebook).

Цени на информационните пакети
Име на пакета

Включва

Бонуси

Цена лв. без ДДС

Пакет Лимит

8 Съобщения

Няма

180

Пакет Стандарт

15 Съобщения

Няма

280

Пакет Неограничен

Неограничен брой
съобщения

Няма

350

Пакет Неограничен
Плюс

Неограничен брой
съобщения

•

Отделни новини за отчетите и по-важните
съобщения публикувани на сайта.

600

Пакет Премиум

Неограничен брой
съобщения

•

Отделни новини за отчетите и по-важните
съобщения публикувани на сайта;
Един PR-материал и едно интервю;
Възможност за публикуване на 2 PRматериала вместо интервю;
Промотиране и в социалните канали на
Infostock.bg.

1300

•
•
•
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