
      ДО  

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 

    На основание чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, във връзка с 

чл. 223а от ТЗ 

ВЪПРОСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП 

ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 200101236 НА 24.06.2022 Г. 

 

 

Цветан Борисов Алексиев, ЕГН 6802291420, на основание чл. 118, ал.1.т.2 от ЗППЦК, 

във връзка с чл. 223а от ТЗ, в качеството си на акционер притежаващ повече от 3(три) 

месеца 4965753 броя акции съставляващи 8,37% от капитала на „Сирма Груп 

Холдинг“АД включва следните въпроси в дневния ред на годишното общо събрание на 

акционерите на „Сирма Груп Холдинг“АД, което ще се проведе на 24.06.2022 г. 

 

1. Обсъждане на Политика за разпределяне на дивидент в „Сирма Груп 

Холдинг“ АД. Проект за решение:  

1.1.Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите, в срок 

до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от 

капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ 

АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, 

проведено на 24.06.2022 г., да изготви, приеме и представи на акционерите 

Политика за разпределяне на дивидент в „Сирма Груп Холдинг“ АД 

(Политиката), със следните параметри: 

 За срок от три календарни години, считано от приемането на 

Политиката дружеството ще разпределя като дивидент поне 50% от 

нетната печалба за изтеклата календарна година, съгласно изискванията 

на чл.247а от ТЗ. В случай, че са налице изискуемите предпоставки за 

това, размерът на дивидента ще бъде не по-малко от 5 стотинки на 

акция. 

1.2.Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите 

възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди 

приключване на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, 

собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД, съгласно решението на ОСА по 

т.1 от дневния ред на ГОСА, проведено на 24.06.2022 г., да свика 

извънредно Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, 

на което да представи Политиката и което да приеме съответните 



изменения в Устава на Дружеството, съгласно параметрите по т.1.1. от 

настоящото решение. На същото общо събрание да бъде предложено и 

гласувано приемане на решение за разпределение на допълнителен 

дивидент в размер на 4 стотинки на акция. 

 

 

 

 

 

 


