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През изтеклото трето тримесечие на 2018 г. не са настъпили обстоятелства, 

които не са публично оповестени от „Химимпорт” АД и могат да се считат за 

вътрешна информация. 

 

1. Обявяване на вътрешна информация с натрупване за периода 01 януари 2018 

до 30 септември 2018 г.: 

Междинните и годишни 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 31.08.2018 г.  Химимпорт АД  публикува Уведомление до акционерите на 

Химимпорт АД, които се обслужват от ИП "Бета корп". 

 На 30.08.2018 г. Химимпорт АД  публикува Тримесечен консолидиран отчет 

за второ тримесечие на 2018 г.  

 На 30.07.2018 г. Химимпорт АД  публикува Тримесечен отчет за второ 

тримесечие на 2018 г. 

 На 02.07.2018 г. Химимпорт АД публикува Уведомление за паричен 

дивидент.  

 На 02.07.2018 г. Химимпорт АД публикува Протокол от Общо събрание на 

акционерите. 

 На 29.06.2018 г. се проведе Общо събрание на акционерите, на което беше 

взето решение за изплащане на дивидент в размер на 0.063 лв. . (шест цяло 

и три стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента 

за 2017 г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и 

седем хиляди седемстотин и четиринадесет лева). 

 На 30.05.2018 г. Химимпорт АД публикува тримесечен консолидиран отчет за 

Първо тримесечие на 2018г. 

 На 30.05.2018 г. Химимпорт АД представи покана за свикване на Редовно 

общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на 

акционерите, което се проведе на 29.06.2018 г. от 16:00 часа в  София 1000, 

ул. Стефан Караджа 2. 

 На 30.04.2018 г. Химимпорт АД  публикува Годишен консолидиран отчет към 

31.12.2016г. 



Вътрешна информация по чл. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 
596/2014, съгласно чл.33, ал.1, т.5 от Наредба №2/17.09.2003 г. 

 

 

 На 30.04.2018 г. Химимпорт АД  представи тримесечен отчет за Първо 

тримесечие на 2018г. 

 На 02.04.2018 г. Химимпорт АД представи Годишен Отчет за 2017 г.  

 На 02.03.2018 г. Химимпорт АД представи тримесечен консолидиран отчет 

за Четвърто тримесечие на 2017 г.  

 На 30.01.2018 г. Химимпорт АД представи тримесечен отчет за Четвърто 

тримесечие на 2017 г. 

  

2. Медии за разкриване на информация: 

 www.chimimport.bg 

 www.x3news.com 

 

3. Уведомление за паричен дивидент 

На проведено на 29 юни 2018 г. общо събрание на компанията - майка беше 

взето решение за изплащане на дивидент в размер на 0.063 лв. . (шест цяло и 

три стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента за 2017 

г. е в размер на 15 097 714 лева (петнадесет милиона деветдесет и седем 

хиляди седемстотин и четиринадесет лева). Право на дивидент, съгласно чл. 

115в, ал. 3 от ЗППЦК, имат притежателите на обикновени акции към 14-тия ден 

след датата на общото събрание , а именно 13 юли 2018 г. 

Гласувания дивидент се изплаща в 2-месечен срок от датата на провеждане на 

Общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на 

правилника на „Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити 

клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания 

дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки 

при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна 

Банка” АД в страната.  

 

 

 

 

Дата: 30.10.2018 г.                             

Гр.София                                           
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