
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

на вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (EC) № 596/2014 (Регламент относно пазарната 
злоупотреба) относно обстоятелствата, настъпили през първото шестмесечие на 2018 година 

 
През отчетното шестмесечие са настъпили следните обстоятелства, свързани със Стара планина 

холд АД, които са направени публично достояние по смисъла на Регламента: 
 
 
 

Обявяване на печалбата на дружеството 

Междинните финансови отчети и публични 
уведомления съдържат информация за 
печалбата на дружеството, приходите от 
продажби и други данни, свързани с финансовите 
инструменти.  

Междинните доклади съдържат информация 
относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози, както и прогнози за 
бъдещи периоди. 

Посочената информация в тези документи би 
могла да повлияе чувствително върху цената на 
акциите, емитирани от дружеството. 

 

 

 

С публично уведомление за финансовото 
състояние през четвъртото тримесечие на 2017 
година, представен на 29.01.2018 г.   Повече… 

С консолидирано публично уведомление за 
финансовото състояние през четвъртото 
тримесечие на 2017 година, представен на 
22.02.2018 г.   Повече… 

С годишен одитиран финансов отчет за 2017 
година, представен на 23.03.2018 г.   Повече… 

С публично уведомление за финансовото 
състояние през за първото тримесечие на 2018 
година, представен на 26.04.2018 г.   Повече… 

С годишен одитиран консолидиран финансов 
отчет за 2017 година, представен на 27.04.2018 г.   
Повече… 

С консолидирано публично уведомление за 
финансовото състояние през първото 
тримесечие на 2018 година, представен на 
30.05.2018 г.   Повече… 

 
Изготвена прогноза от емитента  

С ежемесечни уведомления за неокончателните 
финансови резултати (на консолидирана база) и  
финансовите резултати на най-значителните 
предприятия от портфейла на холдинга, както и 
прогнози за продажбите. 

 

Представени на: 

- 23.01.2018 г.   Повече… 

- 22.02.2018 г.   Повече… 

- 22.03.2018 г.   Повече… 

- 23.04.2018 г.   Повече… 

- 23.05.2018 г.   Повече… 

- 25.06.2018 г.   Повече… 

 
 
 
 
 
 

http://www.sphold.com/
http://www.sphold.com/novini/23-2018/465-publichno-uvedomlenie-za-finansovoto-sastoyanie-prez-chetvartoto-trimesechie-na-2017-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/469-konsolidirano-publichno-uvedomlenie-za-chetvartoto-trimesechie-na-2017-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/475-godishen-finansov-otchet-za-2017-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/482-publichno-uvedomlenie-za-finansovoto-sastoyanie-prez-parvoto-trimesechie-na-2018-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/484-godishen-konsolidiran-finansov-otchet-za-2017-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/490-konsolidirano-publichno-uvedomlenie-za-parvoto-trimesechie-na-2018-godina
http://sphold.com/novini/23-2018/463-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-yanuari-2018
http://sphold.com/novini/23-2018/467-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-fevruari-2018
http://sphold.com/novini/23-2018/473-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-mart-2018
http://sphold.com/novini/23-2018/479-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-april-2018
http://sphold.com/novini/23-2018/486-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-mai-2018
http://sphold.com/novini/23-2018/494-tekushti-finansovi-rezultati-i-prognozi-yuni-2018


 

 

 
 
 
 
 

Уведомление за паричен дивидент 

Решение на общото събрание на акционерите на 
Стара планина холд АД, проведено на 06.06.2018 
г., относно вида и размера на дивидента, както и 
относно условията и реда за неговото изплащане. 

 

Представено на 06.06.2018 г.  Повече… 

 

  
Други обстоятелства 

Ръководството на Стара планина холд АД 
предложи на съветите на директорите на 
предприятията от групата на холдинга Общите 
събрания на акционерите да разпределят част от 
печалбата на дружествата за 2017 година под 
формата на дивидент. 

 

Съобщението е обявено на: 

- 15.03.2018 г.   Повече… 

 

Календар на корпоративните събития - 2018 година   Повече… 

 

Решения на общото събрание на акционерите - 06.06.2018 година  Повече… 
  

Медии  Инфосток.БГ 

Екстри Нюз  
 

 
     

 
Директор за връзки с инвеститорите:    Изпълнителен директор:  
Николай Митанкин     Васил Велев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sphold.com/
http://www.sphold.com/FILES/OSA/SPHold-OSA2017_divident-2016.pdf
http://sphold.com/novini/23-2018/471-dividenti-v-grupata-na-stara-planina-hold-ad-za-2017-godina
http://sphold.com/FILES/Calendar-2018_Bg.pdf
http://sphold.com/novini/23-2018/492-resheniya-na-osa-2018
http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/CENHL
http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121227995&MESSAGE_TYPE=1
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