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През изтеклото четвърто тримесечие на 2017г. не са настъпили обстоятелства, които 

не са публично оповестени от „Химимпорт” АД като дружество майка или дъщерно 

дружество част от Групата и могат да се считат за вътрешна информация. 

 

1. Обявяване на вътрешна информация с натрупване за периода 01 януари 2017 до 31 

декември 2017г.: 

Годишните и междинните отчети на индивидуална и консолидирана база съдържат 

информация за печалбата на компанията – майка, както и за печалбата на консолидирана база 

и съответно са публикувани , както следва: 

 На 30.11.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет за Трето 

тримесечие на 2017г. 

 На 30.10.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 

2017г. 

 На 29.08.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет за Второ 

тримесечие на 2017г. 

 На 28.07.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 

2017г. 

 На 28.06.2017 г. Химимпорт АД представи уведомление за паричен дивидент. 

 На 28.06.2017 г. Химимпорт АД представи протокол от общо събрание на 

акционерите проведено на 27.06.2017 г. от 16:00 часа. 

 На 30.05.2017 г. Химимпорт АД публикува тримесечен консолидиран отчет за Първо 

тримесечие на 2017г. 

 На 26.05.2017 г. Химимпорт АД представи покана за свикване на Редовно общо 

събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което се 

проведе на 27-06-2017г. от 16:00 часа в София 1000, ул. Стефан Караджа 2. 

 На 02.05.2017 г. Химимпорт АД публикува Годишен консолидиран отчет към 

31.12.2016г. 

 На 28.04.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 

2017г. 

 На 31.03.2017 г. Химимпорт АД представи Годишен Отчет за 2016 г.  
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  На 01.03.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет за 

Четвърто тримесечие на 2016 г.  

 На 30.01.2017 г. Химимпорт АД представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие 

на 2016 г. 

 

2. Уведомление за паричен дивидент 

 На проведено на 27 юни 2017 г. общо събрание на компанията - майка беше взето 

решение за изплащане на дивидент в размер на 0,0921 лв. върху привилегированите 

акции и дивидент в размер на 0,054 лв. върху обикновените акции на Химимпорт АД. 

  На проведеното на 14 юли 2017 г. Общо събрание на дъщерното за групата 

дружество ПДНГ АД, беше взето решение за изплащане на дивидент в размер на 0,29 

лв. за акция. 

 

3.Медии за разкриване на информация: 

 www.chimimport.bg 

 www.x3news.com 

 

 

 

Дата: 28.02.2018 г.                                      За Химимпорт  

Гр.София                                                                     
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