Съгласно Приложение № 4
Към чл. 12, ал. 1, т.1, чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ
ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА
НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху
дружеството.
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за
негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с
производството.
През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност
за дружеството.
1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени
сделки.
1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие.
През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и
разваляна на договор за съвместно предприятие.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на
дружеството.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово
дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на дружеството.
През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или
арбитражно дело.
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1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
-

Продажба на дял в дъщерно предприятие.

На 18.01.2022 г. „Сайънт“ АД продава инвестицията си в дъщерното предприятие
„Сайънт Софтуер“ в Република Чехия, за сумата от 142,73 чешки крони.
-

Изкупуване на акции

През периода дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД, е придобило още 328
500 бр. акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД чрез 14 сделки, извършени
на регулиран пазар (Българска Фондова Борса - София) за сумата от 167 038 лв.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат
от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да
продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни
книжа:
-

Усложнена международна обстановка

Стартиралата на 24 февруари 2022 г. и продължаваща и към момента на
публикуване на настоящия междинен финансов отчет пълномащабна военна
инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и
засегна в различни аспекти страните в Европа. Очакването е военният
конфликт да се отрази негативно и да засегне в една или друга степен всички
бизнеси.
Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на
санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада,
Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка,
кредитни институции, компании, физически лица, както и затварянето на
руските борси, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на
финансовите пазари. Дружеството няма пряка експозиция към Украйна или
Русия. Въздействието върху общата икономическа ситуация обаче може да
предизвика необходимост от преразглеждане на някои заложени допускания
и преценки. Същевременно, инфлационният натиск продължава да се засилва,
като военните действия и повишените котировки на всички суровини, се
очаква допълнително да го усилят.
Систематичните рискове действат извън Дружеството, но оказват ключово
влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не
могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска, тъй като са
свързани с макроикономическата обстановка, политическата ситуация,
регионалното развитие и др.
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Свързани с военния конфликт икономическите санкции, наложени върху Русия
от САЩ и ЕС, вероятно биха могли да повлияят дейността на Дружеството, във
връзка с непреките последици от ефекта върху доверието на бизнеса и
потребителите и на пазарите на суровини

“Сирма Груп Холдинг“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинният
консолидиран финансов отчет на дружеството към 31.03.2022 г. не е заверен от
регистриран одитор.

Дата: 30.05.2022 г.
Гр. София

Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
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