ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ!
Дивидентът е част от печалбата на компанията за предходната финансова година и неговият размер се
определя от общото събрание на акционерите. Събранието се провежда най-късно до 31 май, а в
решението се посочва също началната дата и срока за изплащане на дивидента.
Стара планина холд АД сключва договори за изплащане на дивидента на своите акционери чрез
Централен депозитар АД (за акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници) и чрез
Интернешънъл Асет банк АД (за акционерите, които нямат подсметки при инвестиционни посредници). Тези
две институции изплащат дивидентите в различен срок, считано от началната дата за изплащане. Банката
изплаща сумите в продължение на 3 месеца, а инвестиционните посредници – до една седмица. След
изтичане на този период, платецът на дивидента връща обратно неизплатените суми от непотърсени
дивиденти.
Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума,
включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи
неполучения от Вас дивидент за последните 5 години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде
поискан.
Всеки акционер на дружеството, който не е получил дивидент за предходни години може да го получи в
офиса на дружеството в приемните дни лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез
пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).

За Ваше удобство, Стара планина холд АД приема да изплати натрупания за 5 години дивидент
чрез превод по личната Ви банкова сметка в българска банка. За целта е необходимо акционерът да
изпрати заявление1 по образец, в което да посочи IBAN и BIC на своята банкова сметка, като приложи
документ, издаден от банката, който съдържа данни за личната му банкова сметка. Заявлението за
изплащане на дивидент може да бъде изпратено и по електронна поща на e-mail: investor@sphold.com
Няма необходимост файлът да бъде подписван.
Разходите по изпращането на сумата са за сметка на холдинга. Следва да имате предвид, че можете да
ползвате това удобство за дистанционно получаване на дивидент веднъж на 5 години.
За всяка година от своята дейност Стара планина холд АД е изплащал дивидент на една акция (след
приспадане на дължимия данък), както следва:
за 1997 г. – 0,40 лв.
за 1998 г. – 0,08 лв.
за 1999 г. – 0,09 лв.
за 2000 г. – 0,10 лв.
за 2001 г. – 0,11 лв.
за 2002 г. – 0,112 лв.
за 2003 г. – 0,114 лв.
за 2004 г. – 0,126 лв.

за 2005 г. – 0,128 лв.
за 2006 г. – 0,132 лв.
за 2007 г. – 0,01167* лв.
за 2008 г. – 0,00833 лв.
за 2009 г. – 0,01133 лв.
за 2010 г. – 0,01233 лв.
за 2011 г. – 0,01332 лв.
за 2012 г. – 0,01467 лв.

за 2013 г. – 0,04667 лв.
за 2014 г. – 0,09633 лв.
за 2015 г. – 0,19566 лв.
за 2016 г. – 0,2066667 лв.
за 2017 г. – 0.2166667 лв.

* През юни 2007 година капиталът на Стара
планина холд бе увеличен 12 пъти.
Броят на притежаваните от Вас акции бе увеличен
12 пъти на 29.06.2007 г.

Натрупан нетен дивидент за 1 акция за
последните 5 финансови години:
0,762 лв.

Брутното дивидентно покритие на 1 лев първоначална инвестиция е 12,00 лева.
Нетното дивидентно покритие на бонова книжка (25 лева) е 284,90 лева.
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Образецът на заявление е публикуван на всеки екран на сайта и под заглавието в секцията Дивиденти

