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ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО 

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА  

01.01.2017 – 30.09.2017 Г. 

 
Оповестената регулярна, допълнителна и вътрешна информация на Сирма Груп Холдинг за 

периода 01.01.2017 – 30.09.2017 чрез информационната агенция Екстри Нюз и 

публикувана в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.bg и е както 

следва: 

 

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. 

 

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 

Оповестяване на тримесечен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг 
през второто тримесечие на 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 

Оповестяване на Корекция на Процедура за изплащане на дивиденти за 2016 година чрез 

инвестиционни посредници. 

 

http://www.sirma.com/
mailto:info@sirma.com
http://www.sirma.bg/investors/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/2017-2/
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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. 

 

28.07.2017 

Оповестяване на междинен тримесечен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп 
Холдинг през второто тримесечие на 2017. 
 

28.07.2017 

Кампания за оповестяване на подробни резултати за развитието на Сирма Груп през 

последните 7 години в периода 2010 - 2016 

 

24.07.2017 

Оповестяване на вътрешна информация-допълнение относно оповестяване от 08.03.2017 

за продажба на акции от Атанас Киряков. 

 

30.06.2017 

Оповестяване на Процедура за изплащане на дивиденти за 2016 година. 

 

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 

Годишно общо събрание на акционерите. 
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01.06.2017 

Участие на Цветан Алексиев – Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг в дискусия 

на тема „Бъдещето на технологиите“ в рамките на форума „Шумът на парите“ организиран 

от Profit.bg. Обсъжданите теми включваха навлизането на когнитивните технологии във 

финансовата индустрия в България и участието на Сирма Груп в този процес. 

 

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. 
 
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“ 
 
30.03.2017  
Годишен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг през 2016. 
 
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. 

http://www.sirma.com/
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14.03.2017 
Уебинар за представяне на резултатите от Q4 2016 и отговори на зададени въпроси от 
заинтересовани лица. 
 
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. 
 
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. 
 

*   *   * 
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