
 

 

До 

БФБ-София АД 

Комисия за финансов надзор 

Обществеността 

София 

 

Относно: удължени срокове за оповестяване на финансовите отчети 

 

Дата: 15.04.2020 

 

Уважаеми господа, 

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и 

Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение и в продължение на наше оповестяване от 02.04.2020 и в съответствие с препоръките 

на КФН към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 27 март 2020 г. относно 

представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и 

оповестяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това, Ви 

уведомяваме за следното: 

• прогнозната дата за представяне на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на 

„Сирма Груп Холдинг“ АД за 2019 г. е 15.05.2020 г.; 

• прогнозната дата за представяне на междинния тримесечен индивидуален финансов отчет 

„Сирма Груп Холдинг“ АД за периода завършващ на 31.03.2020 г. е 30.05.2020 г.; 

• на прогнозната дата за представяне на одитирания годишен консолидиран финансов отчет 

на „Сирма Груп Холдинг“ АД за 2019 г. е 30.06.2020 г.; 

• прогнозната дата за представяне на междинния тримесечен консолидиран финансов отчет 

на „Сирма Груп Холдинг“ АД за периода завършващ на 31.03.2020 г. е 31.07.2020 г.; 

• прогнозната дата за представяне на междинния тримесечен индивидуален финансов отчет 

на „Сирма Груп Холдинг“ АД за периода завършващ на 30.06.2020 г. е 30.09.2020 г.; 

• прогнозната дата за представяне на междинния тримесечен консолидиран финансов отчет 

на „Сирма Груп Холдинг“ АД за периода завършващ на 30.06.2020 г. е 30.09.2020 г.; 

Причините за промяна в срока за публикуване на финансовите отчети са свързани с обявеното от 

Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната и приетия в тази връзка 



 

 

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен 

вестник, брой 28 от 24.03.2020 г. 

 

 

 

С уважение и пожелания за крепко здраве, 

Цветан Алексиев 

Изпълнителен директор  

Сирма Груп Холдинг АД 

 

 

 

 


