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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - НОВИНИ ЗА
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2017 – 31.12.2017 Г.

29.12.2017
Оповестяване на обратно изкупуване на 38.220 акции на Сирма Груп Холдинг на 28.12.2017
на БФБ - София. Информацията е оповестена и на английски език.
21.12.2017
Оповестяване на обратно изкупуване на 16.667 акции на Сирма Груп Холдинг на 21.12.2017
на БФБ - София. Информацията е оповестена и на английски език.
21.12.2017
Оповестяване на обратно изкупуване на 1580 акции на Сирма Груп Холдинг на 20.12.2017
на БФБ - София. Информацията е оповестена и на английски език.
20.12.2017
Оповестяване на обратно изкупуване на 111.350 акции на Сирма Груп Холдинг на
19.12.2017 на БФБ - София.
18.12.2017
Оповестяване на обратно изкупуване на 6904 акции на Сирма Груп Холдинг извършено на
15.12.2017 на БФБ - София.
15.12.2017
Онтотекст АД беше отличена с наградата за „Иновативно предприятие на годината“ в
категория “Пазарно Лидерство” на Тринадесетия Национален Иновационен форум
„България в глобалните технологични вериги“. Събитието се проведе на 15 декември, а
призът беше връчен на изпълнителния директор на Онтотекст Атанас Киряков, лично от
президента на България Румен Радев.
14.12.2017
Новото издание на Рейтинговата система на българските ВУЗ, която е разработена от
Сирма Солюшънс, беше представено на 14 декември 2017 г от министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев. „Рейтинговите системи навсякъде по света са
се утвърдили като най-полезното средство за информиран избор и вземане на решения –
както от бъдещите студенти, така и от ръководствата на висшите училища. Политиките
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дават резултат и трябва да продължат да го правят, като отново ще се разчита на данните и
анализа, получени от системата.“
11.12.2017
Онтотекст АД представи новата версия 8.4 на своята графова база данни GraphDB. Тя е
значително по-бърза и прави още по-лесно и удобно извличането на стойност и смисъл от
информационните масиви на организациите.
28.11.2017
Оповестяване на междинен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за
периода завършващ на 30.09.2017.
21.11.2017
Онтотекст АД съобщи за пускането на база данни като услуга database-as-a-service (DBaaS)
за GraphDB Cloud. Тази услуга ще помогне на организациите да изнесат към външни
доставчици управлението на своите граф бази, и управляват по-ефективно своите ресурси
– спестявайки време и пари на персонала си. GraphDB Cloud DBaaS е първата от
поредицата услуги на най-новия ни продукт – Ontotext Cognitive Cloud, който замества
услугата S4.
13.11.2017
Sirma Computer Vision Lab направи серия от тестове за валидиране точността на
алгоритъма използван в нашата водеща технология за лицево разпознаване. Получихме
отлични резултати спрямо Microsoft Azure FaceAPI. Точността на технологията на Сирма е
95,212%, срещу 87.5752% точност на Microsoft.
09.11.2017
Уведомяване на БФБ, КФН и ЦД за новоиздадения LEI код да Сирма Груп Холдинг съгласно
чл.79б от ЗППЦК.
30.10.2017
Оповестяване на междинен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за
периода завършващ на 30.09.2017.
30.10.2017
Онтотекст е част от панела “Big Data в здравеопазването”, част от конференцията “Между
София и Осло: анализ на здравни данни”. Достъпът до данни и развитието на ИТ
технологиите създават нови възможности и очертават различни предизвикателства пред
използването на здравни данни.
10.10.2017
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Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД завърши успешно европейския
проект KConnect за създаване на платформата за медицински данни KConnect Cloud. Той е
финансиран по европейската програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020.
04.10.2017
Оповестяване на вътрешна информация относно намаляване на дяловото участие на Явор
Джонев от 8.59% на 4,17%.
18.09.2017
На заседание от 07 септември 2017 Съвета на директорите на Българската фондова борса
– София е взето решение за включване на емисията на Сирма Груп Холдинг в индекса
SOFIX. Основание за това решение са следните показатели: пазарната капитализация на
фрий флоута на дружеството е BGN 40 420 452, медианата на седмичния оборот е BGN 36
651, броя на сделките е 1384 и средно-аритметичната стойност на спреда е 0,06416086.
Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила от 18 септември 2017.
14.09.2017
Оповестяване на вътрешна информация относно продажба на акции на Сирма Груп
Холдинг АД от лице с ръководни функции Чавдар Димитров.
12.09.2017
Оповестяване на корекция във вътрешна информация оповестена на 04.09.2017, като
думата „продажба“ се заменя със „замяна“ на акции на Сирма Груп Холдинг АД от лице с
ръководни функции Цветан Алексиев.
11.09.2017
Онтотекст АД спечели европейско финансиране за два нови проекта, насочени към
свързването на големите данни и социалните медии. Проектите са преминали през фазата
на предварителна оценка и ще бъдат финансирани по европейската рамкова програма за
изследвания и иновации Хоризонт 2020.
07.09.2017
Онтотекст АД пусна поредната 8.3 версия на семантичната си графова база GraphDB, едва
два месеца след предишния ъпдейт. Основните промени са в областите на клъстерни
подобрения и потребителска използваемост.
04.09.2017
Оповестяване на вътрешна информация относно замяна/придобиване на акции на Сирма
Груп Холдинг АД от лице с ръководни функции Цветан Алексиев.
29.08.2017
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Оповестяване на междинен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за
периода завършващ на 30.06.2017.
28.08.2017
Предоставяне на информация относно изплащането на дивиденти на акционерите без
инвестиционен посредник и особености на обслужването от Уникредит Булбанк.
Изпратено е до всички акционери без инвестиционен посредник.
24.08.2017
Онтотекст АД приключи работата си по европейския проект PHEME „Изчисляване на
истинността в медиите, езиците и социалните мрежи“ (Computing Veracity Across Media,
Languages, and Social Networks). Участниците в него създадоха интелигентни методи и
приложения за удостоверяване истинността на информацията в медиите и социалните
мрежи, както и за предупреждаване на потребителите, когато е на лице слух или невярна
информация.
24.08.2017
Оповестяване на Корекция на Процедура за изплащане на дивиденти за 2016 година чрез
инвестиционни посредници.
22.08.2017
Оповестяване на Допълнение на Процедура за изплащане на дивиденти за 2016 година
чрез инвестиционни посредници.
21.08.2017
Оповестяване на вътрешна информация за решение на СД за участие в увеличаване на
капитала на дъщерното дружество Сирма Солюшънс АД.
15.08.2017
Сирма Груп Холдинг започна изплащането на дивидент за 2016 година, съгласно решение
на Общото събрание на акционерите, което се проведе на 15.06.2017. Това е първото
изплащане на дивидент след успешното първично публично предлагане в края на 2015
година.
28.07.2017
Оповестяване на междинен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг през
периода завършващ на 30.06.2017.
28.07.2017
Кампания за оповестяване на подробни резултати за развитието на Сирма Груп през
последните 7 години в периода 2010 - 2016
4

Sirma Group Holding JSC
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia, Bulgaria
www.sirma.com

Phone: (+359 2) 9768 310
Fax:
(+359 2) 9743 988
E-mail: info@sirma.com

24.07.2017
Оповестяване на вътрешна информация-допълнение относно оповестяване от 08.03.2017
за продажба на акции от Атанас Киряков.
01.07.2017
От 01.07.2017 започва изпълнението на актуализираната Стратегия на Сирма Груп Холдинг.
Обновената Стратегия на Групата бе представена и обсъждана с водещи акционери,
заинтересовани лица и финансови институции през първата половина на 2017 година. На
15.06.2017 актуализираната Стратегия беше изложена и приета от Общото акционерно
събрание на Сирма Груп Холдинг АД.
30.06.2017
Оповестяване на Процедура за изплащане на дивиденти за 2016 година.
27.06.2017
Българската компания Сирма Медикъл Системс АД, разработчик на
приложението Diabetes: M, бе обявена за най-успешната стартираща компания на
годината, на вторите годишни награди „Innovation, Technology & Sourcing Awards 2017“,
организирани от Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на
софтуерните компании (БАСКОМ).
26.06.2017
Онтотекст АД обяви второ обновяване на осмата версия на своята семантична
база GraphDB. Новата версия на платформата включва редица базови подобрения и
няколко нови ключови функционалности, като настройки, тестване, по-бързо и лесно
индексиране.
20.06.2017
Оповестяване на Протокол от Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг.
19.06.2017
Оповестяване на вътрешна информация за продажба на акции от Цветан Алексиев –
Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг и съответна промяна на неговото дялово
участие в капитала на дружеството.
19.06.2017
Вътрешна информация относно решението на Общото събрание на акционерите за
разпределение на дивидент за 2016 година.
15.06.2017
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На 15.06.2017 от 10:00 Сирма Груп Холдинг АД проведе своето редовно общо годишно
събрание на акционерите.
30.05.2017
Оповестяване на тримесечен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг
през първото тримесечие на 2017.
18.05.2017
Представяне на Сирма Груп Холдинг и бъдещите инвестиционни намерения пред
инвеститори в рамките на Bulgarian Capital Market Day в Лондон, организиран от ЕБВР и
БФБ.
15.05.2017
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 15.06.2017 и
съпътстващите документи.
02.05.2017
Сирма Медикъл Системс АД получи престижна награда от фистивала WEBIT Sofia 2017, в
категорията „Най-добро мобилно приложение за здравословен начин на живот и
хранене“. Отличието беше присъдено на иновативното мобилно приложение за
управление на диабетното състояние – Diabetes: M. Наградата беше връчена от Хила Коен,
ръководител направление Частен сектор и пратньорства, към Innovation Accelerator, the
World Food Programme.
28.04.2017
Оповестяване на тримесечен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг
през първото тримесечие на 2017.
27.04.2017
Годишен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг през 2016.
24.04.2017
Представяне на Стратегията на Сирма и водещите продукти на Групата, които използват
когнитивни технологии, на събитието-рожден ден на дружеството „Следващите 25 –
Интелигентното предприятие“
13.04.2017
Онтотекст АД обяви обновление на водещата си семантична графова база GraphDB с
пускане на версия 8.1, която предлага по-добро потребителско изживяване и
визуализация на свързаните данни.
30.03.2017
Годишен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг през 2016.
30.03.2017
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Българската софтуерна компания Sirma ICS, която е част от Сирма Груп Холдинг, разработи
иновативна платформа за издаване на онлайн застраховки „Гражданска отговорност на
автомобилистите“ и връзка със застрахователните компании. Тя се нарича ICS Online и е
първата по рода си у нас, която позволява издаване на застрахователната полица в реално
време, показвайки реална и персонализирана за клиента цена, и позволява онлайн
закупуване на застраховките
23.03.2017
Сирма Медикъл Системс, част от Сирма Груп, обяви пускането на iOS версия и разширен
абонамент за своето мобилно приложение Diabetes:M.
22-31.03.2017
Срещи с инвеститори, презентация и дискусия по актуализацията на Стратегията на Сирма.
21.03.2017
Оповестяване на дискусия с инвеститори и заинтересовани лица, относно актуализация на
Стратегията на Сирма Груп Холдинг в периода 20 – 31 март 2017 и дискусии с инвеститори
и заинтересовани лица.
20.03.2017
Среща с представители на EBRD и представяне на СГХ и Стратегията за развитие.
14.03.2017
Уебинар за представяне на резултатите от Q4 2016 и отговори на зададени въпроси от
заинтересовани лица.
13.03.2017
Най-престижното издателство за научна литература Springer Nature избра семантичната
графова база GraphDB™ на Онтотекст АД, която ще бъде вградена в новата SciGraph
платформа за свързани отворени данни (LOD).
08.03.2017
Оповестяване на постъпила вътрешна информация за продажба на акции от Атанас
Киряков.

28.02.2017
Тримесечен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг през четвъртото
тримесечие на 2016.
20.02.2017
Вътрешна информация относно регистрация на ново дружество на Сирма Груп Холдинг в
Албания.
16.02.2017
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Българският център за данни Датикум се включва в мащабна международна инициатива
за защита на данните на потребители и съвместимост с европейските регулации. Това
става в рамките на Асоциацията на доставчиците на облачна инфраструктура в Европа
(CISPE), която обединява водещи компании от бранша, обслужващи милиони европейски
потребители. Организацията обяви, че над 30 услуги предлагани от членовете й вече са
съвместими със CISPE Кодекса за защита на данните. Сред участващите в инициативата
компании, освен Датикум, са още имена като 1&1, Amazon Web Services (AWS), Aruba,
DADA, Gigas Hosting, Ikoula, LeaseWeb, Outscale, OVH, Seeweb, SolidHost и UpCloud.
30.01.2017
Тримесечен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг АД за четвъртото тримесечие на
2016.
30.01.2017
Вътрешна информация относно начало на процедура по регистрация на дъщерно
дружество в Албания.
24.01.2017
Вътрешна информация относно сключване на договор с консултант на дъщерно дружество
Онтотекст.
24.01.2017
Вътрешна информация относно решение на ОС на дъщерно дружество Онтотекст за
увеличение на капитала.
23.01.2017
Онтотекст участва във финасирания от ЕС проект euBusinessGraph, чиято цел е създаване
на платформа която интегрира, хармонизира и публикува ключови бизнес данни за
европейските компании.

* * *
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