
 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
на вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (EC) № 596/2014 (Регламент относно пазарната 

злоупотреба) относно обстоятелствата, настъпили през първото шестмесечие на 2022 година 
 

През отчетното шестмесечие са настъпили следните обстоятелства, свързани със Стара планина 
холд АД, които са които са оповестени публично по смисъла на Регламента: 

 
Обявяване на печалбата на дружеството 

 
Междинните финансови отчети и публичните 
уведомления за финансовото състояние 
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 2021 година -  
оповестено до КФН, БФБ-София АД и обществеността 
чрез електронната медия X3News на 28.01.2022 г.   
Повече… 

С консолидирано публично уведомление за 
финансовото състояние през четвъртото тримесечие 
на 2021 година - оповестено до КФН, БФБ-София АД и 
обществеността чрез електронната медия X3News на 
25.02.2022 г.   Повече… 

С годишен одитиран индивидуален финансов отчет за 
дейността към 31.12.2021 година - оповестено до КФН, 
БФБ-София АД и обществеността чрез електронната 
медия X3News на 24.03.2022 г.   Повече… 

С годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 
дейността към 31.12.2021 година - оповестено до КФН, 
БФБ-София АД и обществеността чрез електронната 
медия X3News на 28.04.2022 г.   Повече… 

С публично уведомление за финансовото състояние 
през за първото тримесечие на 2022 година -  
оповестено до КФН, БФБ-София АД и обществеността 
чрез електронната медия X3News на 21.04.2022 г.   
Повече… 

С консолидирано публично уведомление за 
финансовото състояние през първото тримесечие на 
2022 година -  оповестено до КФН, БФБ-София АД и 
обществеността чрез електронната медия X3News на 
27.05.2022 г.   Повече… 
 

 
Изготвени прогнози от емитента 

Ежемесечните уведомления за неокончателните 
финансови резултати (на консолидирана база) и  
финансовите резултати на най-значителните 
предприятия от портфейла на холдинга 
съдържат информация за приходите от 
продажби и брутната печалба за отчетния месец, 
както и прогнози за продажбите през следващия 
месец. 
 

Оповестени чрез електронната медия X3News на: 

- 24.01.2022 г.   Повече… 

- 22.02.2022 г.   Повече… 

- 22.03.2022 г.   Повече… 

- 20.04.2022 г.   Повече… 

- 20.05.2022 г.   Повече… 

- 22.06.2022 г.   Повече… 

 
 

 

http://www.sphold.com/
https://www.sphold.com/novini/63-2022/706-2021-q4
https://www.sphold.com/novini/63-2022/710-2021-cons-q4
https://www.sphold.com/novini/63-2022/715-godishen-finansov-otchet-za-2021-godina
https://www.sphold.com/novini/63-2022/723-godishen-konsolidiran-finansov-otchet-za-2021-godina
https://www.sphold.com/novini/63-2022/721-2022-q1
https://www.sphold.com/novini/63-2022/729-2022-cons-q1
https://www.sphold.com/novini/63-2022/704-2022-01
https://www.sphold.com/novini/63-2022/708-2022-2
https://www.sphold.com/novini/63-2022/712-2022-3
https://www.sphold.com/novini/63-2022/719-2022-4
https://www.sphold.com/novini/63-2022/725-2022-5
https://www.sphold.com/novini/63-2022/731-2022-6


 

 

Покана за редовно годишно общо събрание на 
акционерите и писмени материали 

Покана за свикване на редовното годишно общо 
събрание на акционерите на Стара планина холд 
АД на 23.05.2022 г.  и писмени материали по 
точките от дневния ред. 

Информацията е оповестена и чрез интернет 
портала на Централен депозитар АД. 
 
 

Оповестени чрез електронната медия X3News на: 

25.03.2022 г.   Повече… 

 
 

Уведомление за паричен дивидент 

Решение на общото събрание на акционерите на 
Стара планина холд АД, проведено на 23.05.2022 
г., относно вида и размера на дивидента, както и 
относно условията и реда за неговото 
изплащане. 

Информацията е оповестена и чрез интернет 
портала на Централен депозитар АД. 
 

Оповестено чрез електронната медия X3News на: 

23.05.2022 г.   Повече… 

 
 

 
Други обстоятелства 

 

Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламента относно 
пазарната злоупотреба във връзка с постъпило 
уведомление за сделки с акции на дружеството. 
 

Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламента относно 
пазарната злоупотреба във връзка с постъпило 
уведомление за сделки с акции на дружеството. 
 

 
Календар на корпоративните събития 
 

 

Решения на общото събрание на акционерите 

 

  Оповестено чрез електронната медия X3News на:  

        04.05.2022 г.                      Повече… 
 
 
        
        28.06.2022 г.                      Повече… 
 
 
 
 
        2022 година                        Повече… 
 
 
        23.05.2022 г.                       Повече… 

 
 
 

 

 
Медия X3News 

 
 

     
 

 
 
 

Директор за връзки с инвеститорите:    Изпълнителен директор:  
София Аргирова-Атанасова     Васил Велев 
 

 

 

http://www.sphold.com/
https://www.sphold.com/FILES/OSA/SPHold-OSA2022-TR.pdf
https://www.sphold.com/FILES/OSA/SPHold-OSA2022_divident-2021.pdf
https://www.sphold.com/za-nas/obrushtenie-prognozi
https://www.sphold.com/za-nas/obrushtenie-prognozi
https://www.sphold.com/za-aktzionerite/korporativno-upravlenie
https://www.sphold.com/FILES/OSA/SPHold-OSA2022-protocol.pdf
http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=121227995&MESSAGE_TYPE=1
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