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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - НОВИНИ ЗА  

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ПЕРИОДА  

01.01.2018 – 31.12.2018 Г. 

 

29.12.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за продажба на права от Георги Маринов. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

28.12.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за продажба на права от Атанас Киряков. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

28.12.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за покупка на акции от Атанас Киряков. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

19.12.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за покупка на акции от Атанас Киряков. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

05.12.2018 

Провеждане на уебинар за представяне на публичното предлагане на Сирма Груп Холдинг. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

27.11.2018 

Оповестяване на съобщение съгласно чл.92а от ЗППЦК за първично публично предлагане 

на акции от увеличението на капитала на Сирма Груп Холдинг АД. Информацията е 

оповестена и на английски език. 

 

26.11.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за взето решение от СД на Сирма Груп Холдинг АД 

за смяна на името на Сирма Ентерпрайз Системс на Сирма Ей Ай. Информацията е 

оповестена и на английски език. 
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26.11.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за взето решение от СД на Сирма Груп Холдинг АД 

за придобиване на 100% от акциите на дъщерното дружество Сирма Ентерпрайз Системс 

АД. Информацията е оповестена и на английски език. 

 

23.11.2018 

Fujitsu закупи Graph DB лицензи за своята дейност от дъщерната компания на Сирма Груп 

Холдинг – Онтотекст АД. 

 

22.11.2018 

Сирма Груп се присъединява към благотворителната инициатива на българския Червен 

Кръст “Цвят в живота”. 

 

19.11.2018 

Продуктът на Сирма Медикъл Системс АД за подпомагане на заекващи хора MPI II е 

представен на годишния конгрес на американската асоциация за слух и говор. 

 

15.11.2018 

Интервю с Цветан Алексиев - Изпълнителния директор на Сирма Груп Холдинг в 

предаването „В развитие“ по телевизия Блумбърг за изпълнението на стратегията на 

Сирма. 

 

12.11.2018 

Оповестяване на междинни консолидирани резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 30.09.2018. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

12.11.2018 

Сирма отчита нарастване с 40% на своя бизнес базиран в САЩ за първите девет месеца на 

годината. 

 

30.10.2018 

Оповестяване на междинни индивидуални резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 30.09.2018. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

29.10.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за регистрация на ново дъщерно дружество на 

Сирма Груп Холдинг АД – Сирма Си Ай АД. Информацията е оповестена и на английски 

език. 
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29.10.2018 

Онтотекст АД спечели европейско финансиране за 1,4 милиона евро по програмата 

Хоризонт 2020. 

 

17.10.2008 

Оповестяване на вътрешна информация за взето решение за регистрация на ново 

дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг АД – Сирма Си Ай АД. Информацията е 

оповестена и на английски език. 

 

09.10.2018 

Онтотекст АД пуска нова версия на своя водещ продукт Graph DB 8.7 

 

05.10.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за финализиране на сделка за покупка на акции 

на Онтотекст АД от Сирма Груп Холдинг АД. Информацията е оповестена и на английски 

език. 

 

18.09.2018 

Сирма Бизнес Консултинг пусна онлайн първият български кредитен чат-бот – EVA 

(Electronic Virtual Assistant) в помощ на клиентите на Пощенска банка.   

 

17.09.2018 

Онтотекст участва за трети път в Global Datathon 2.0. Онтотекст представя своя проект 

„Automated Industry Classification for Open Data Company Graph”. 

 

10.09.2018 

Дъщерното дружество на Сирма Груп - ЕсЕнДжи Текнолъджи Сървисис подпомогна 

реализирането на проект за ново, напълно интегрирано мобилно приложение на ОББ, част 

от KBC Group. 

 

29.08.2018 

Оповестяване на междинни консолидирани резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 30.06.2018. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

30.07.2018 

Оповестяване на междинни индивидуални резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 30.06.2018. Информацията е оповестена и на английски език. 
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16.07.2018 

Сирма Груп Холдинг отново заема място сред водещите десет ИТ дружества в класацията 

Топ 100 на ИТ компаниите в България. 

 
29.06.2018 

Онтотекст пусна в продажба поредната нова версия на своята семантична граф база – 

GraphDB 8.6. Пълният текст на новината може да прочетете тук. 

 

25.06.2018 

Оповестяване на информация относно решението за разпределяне на дивидент през 2018 

година, прието от Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг. 

 

25.06.2018 

Оповестяване на Протокол от проведеното годишно Общо събрание на акционерите на 

Сирма Груп Холдинг.  

 

18.06.2018 

Онтотекст спечели финансиране за прилагане на изкуствен интелект за свързани данни в 

размер на BGN 779 605 по Оперативна програма на ЕО „Иновации и 

конкурентоспособност“. Проектът се нарича „Интелигентно свързване на данни за 

компании от различни източници“. Пълният текст на новината може да прочетете тук. 

 

13.06.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за покупка на акции от Цветан Алексиев. 

Информацията е оповестена и на английски език. 

 

13.06.2018 

Уебинар за представяне на резултатите от 2017 и първото тримесечие на 2018, както и 

плановете за 2018 година. 

 

12.06.2018 

КФН одобри проспекта на Сирма Груп Холдинг за увеличаване на капитала чрез издаване 

на нови акции. Можете да прочетете цялата новина тук. 

 

30.05.2018 

Оповестяване на междинни консолидирани резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 31.03.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

 

http://www.sirma.com/
mailto:info@sirma.com
https://sirma.bg/news/graphdb-8-6-for-enterprise-security.html
https://sirma.bg/news/ontotext-won-funding-to-apply-ai-for-linking-company-data.html
https://sirma.bg/news/sirma-approved-prospectus-spo.html
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18.05.2018 

Сирма Медикъл Системс пусна ново приложение MPI-2 в подкрепа на хората страдащи от 

заекване. 

 

17.05.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за публикация в Търговския Регистър на Протокол 

от извънредно Общо събрание на Сирма Ентерпрайз Системс с решение за обратно 

изкупуване на акции. Информацията е публикувана и на английски език. 

 

17.05.2018 

Оповестяване на публикация на Поканата за свикване на годишно Общо събрание на 

акционерите в Търговския регистър. Информацията е оповестена и на английски език. 

 

09.05.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за внасяне на Проспект за увеличаване на 

капитала на Сирма Груп Холдинг за одобрение от КФН. Информацията е оповестена и на 

английски език. 

 

05.05.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за сливане на две дъщерни дружества в САЩ – 
Сирма Груп Инк и Сирма САЩ. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

03.05.2018 

Оповестяване на вътрешна информация за решение на СД на Сирма Груп Холдинг АД за 
увеличаване на капитала на дружеството. Информацията е оповестена и на английски 
език. 
 

03.05.2018 

Публикуване на Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на Сирма Груп Холдинг АД. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

30.04.2018 

Оповестяване на междинни индивидуални резултати на Сирма Груп Холдинг за периода 
завършващ на 31.03.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

27.04.2018 

Оповестяване на одитиран годишен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп 
Холдинг за периода завършващ на 31.12.2017. Информацията е оповестена и на английски 
език. 
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30.03.2018 
Оповестяване на одитиран индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за 
периода завършващ на 31.12.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
29.03.2018 
Акциите на Сирма Груп Холдинг са включени във водещия “Premium” сегмент на 
Българската фондова борса – София. Това стана ясно след заседание от 28.03.2018 на 
Съветът на директорите на борсата, където е взето съответното решение. До сега акциите 
на Сирма се търгуваха в сегмент “Standard”. Решението влиза в сила от 03.04.2018. 
 
29.03.2018 
Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД, част от Сирма Груп 
Холдинг,  представи официално новата версия 8.5 на своята семантична графова 
база GraphDB. Версията включва редица подобрения и е поредната стъпка от политиката 
на фирмата да създаде още по-лесна за използване и надеждна графова база, която е 
много по-ефективна и бърза при зареждането, обработката и обновяването на големи 
обеми от данни. 
 
22.03.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за покупка на акции на Сирма Груп Холдинг АД от 
Атанас Киряков. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
20.03.2018 
От 20.03.2018 г.  на платформата Сирма е инсталиран прототип на чатбот, за обслужване на 
посетители на сайта. Чатботът се нарича Сам. Той е специално създаден, за да улесни 
посетителя на сайта, като бързо и лесно предостави най-често търсената корпоративна 
информация. 
 
14.03.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за учредяване на ново дъщерно дружество в САЩ 
– Сирма Софтуер Инк. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
13.03.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за сключване на договор за покупка на акции на 
Онтотекст АД от Сирма Груп Холдинг. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
19.03.2018 
Българската рейтингова система на висшите училища получи важно международно 
признание в новата книга „Глобалните рейтинги и геополитиката на висшето образование“ 
(Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education). Сирма Солюшънс АД е сред 
създателите на проекта. В книгата българският рейтинг на университетите е описан като 
изключително „успешен“, „иновативен“ и като „първи“ от т. нар. „трета вълна на 
национални рейтинги” в света. 
 
 

http://www.sirma.com/
mailto:info@sirma.com
http://www.bse-sofia.bg/?page=News&newsID=107151
http://www.ontotext.com/
https://ontotext.com/products/graphdb/
http://chatbot.sirmaplatform.com/
https://www.routledge.com/Global-Rankings-and-the-Geopolitics-of-Higher-Education-Understanding/Hazelkorn/p/book/9781138828117
https://www.sirmasolutions.com/
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08.03.2018 
S&G Technology Services Ltd, компания на Сирма Груп, успешно приключи работата по 
предизвикателен проект за Temenos – Front Office Open Banking прототип, за предпазарно 
валидиране на технологията. Отличното сътрудничество между екипите, заедно с 
натрупаната технологична експертиза в областта на банковия софтуер, системната 
интеграция, потребителския дизайн и удостоверителните  услуги, помогнаха  за успешното 
реализиране на напълно работещ прототип, покриващ най-главните приложения от 
ревизираната европейска Директива за платежните услуги –PSD2. 
 
01.03.2018 
Оповестяване на междинен консолидиран отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за 
периода завършващ на 31.12.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
26.02.2018 
Онтотекст АД обяви сключването на партньорство с една от водещите информационни 
бази данни в областта на фарма и биотехнологиите – канадската DrugBank. Това 
сътрудничесто ще добави много възможности при комерсиалните и академични 
проучвания в областта на фармацията и здравеопазването, и ще увеличи възможността за 
откриване и пре-използавне на информация за лекарствени субстанции, прилагани при 
лечението на различни заболявания. 
 
05.02.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за предварителни консолидирани резултати от 
дейността на Сирма Груп Холдинг през 2017 година. Информацията е оповестена и на 
английски език. 
 
01.02.2018 
Сирма оповести своята Стратегия за развитие и растеж за периода 2018 – 2022. 
Стратегията на Сирма Груп Холдинг АД беше актуализирана през първото полугодие на 
2017 година, след обсъждане с акционери и заинтересовани лица. Амбициозната ни цел е 
достигане до EUR 120 милиона приходи от продажби през 2022 г. Информацията е 
достъпна и на английски език. 
 
30.01.2018 
Оповестяване на междинен индивидуален отчет за дейността на Сирма Груп Холдинг за 
периода завършващ на 31.12.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
26.01.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за подписването на договор за банков кредит с 
Уникредит Булбанк. Информацията е оповестена и на английски език. 
 
26.01.2018 
Оповестяване на вътрешна информация за акционерната структура на Сирма Груп Холдинг 
към 31.12.2017. Информацията е оповестена и на английски език. 
 

http://www.sirma.com/
mailto:info@sirma.com
http://www.sngservices.co.uk/
http://www.temenos.com/
https://ontotext.com/
https://www.drugbank.ca/
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24.01.2018 
На 24 януари 2018 г. фондация “Атанас Буров” връчи своите годишни награди. 
Церемонията се проведе в Гранд хотел София, а носителите  на приза за 2017 г. са Петя 
Димитрова и Цветан Алексиев. Изпълнителният директор на Сирма Груп Холдинг АД – 
Цветан Алексиев е носител на наградата в раздел “Индустриално управление”. Учредена 
през 1992 г., фондация “Атанас Буров” връчва ежегодно призове за банково управление – 
от 1994 г., а за индустриално управление – от 2000 г. 
 
13.01.2018 
Над тридесет деца взеха участие в първото състезание по катерене под наслов „С диабет 
към върха“. Събитието е част от едноименната благотворителна кампания на Сирма 
Медикъл Системс, разработчик на едно от най-популярните приложения за диабетици с 
света – Diabetes:M 

*   *   * 

http://www.sirma.com/
mailto:info@sirma.com
http://www.diabetes-m.com/
http://www.diabetes-m.com/

