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До  

Акционерите на Сирма Груп Холдинг АД 

До 

Комисия за финансов надзор 

До 

Централен депозитар АД 

 

До 

Българска фондова борса – София АД 

До 

Обществеността 

 

Уведомление за процедура и срокове за разпределение на  

паричен дивидент на Сирма Груп Холдинг АД за първото шестмесечие на 2022 година 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Съгласно решението на Общо акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД от 09.01.2023 

г., дружеството пристъпва към разпределението на паричен дивидент в размер на бруто 0,015 лева на 

акция за първите шест месеца на 2022 година. 

Емисия ISIN: BG1100032140 

Обща сума на дивидента: 889.135,08 лева. 

Право на получаване на дивидент, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, 

имат всички акционери на Сирма Груп Холдинг АД към 23.01.2023 година (14 дни след провеждане 

на събранието, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК), така както са вписани в Книгата на акционерите при 

Централния депозитар АД. 

Акции с право на дивидент: 59 275 672 (приспаднати 84 846 обратно изкупени акции). 

Сума на дивидента за една акция: бруто 0,015 лева и нето за акционери-физически лица  0,014 

лева. 

Банката, чрез която ще се изплаща дивидента е Уникредит Булбанк АД: 

 Корпоративен филиал Света Неделя, София, пл. Света Неделя 7, ет. 1 

 Корпоративен филиал Пловдив, Пловдив, ул. Иван Вазов 4 

 Корпоративен филиал Бургас, Бургас, ул. Александровска 22 

 Корпоративен филиал Варна, Варна, бул. Сливница 28 

 Корпоративен филиал Велико Търново, Велико Търново, ул. Васил Левски 13 

 Корпоративен филиал Русе, Русе, пл. Света Троица 5 
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 Корпоративен филиал Стара Загора, Стара Загора, бул. Симеон Велики 126 

 Всички останали филиали на Уникредит Булбанк АД, така както са посочени в сайта на 

банката във всеки един момент: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kontakti/klonove-

bankomati-i-obekti/   

Начална дата на изплащане на дивидента е 20.02.2023 година. 

Крайна дата на изплащане на дивидент е 20.08.2023 година (шест месеца след началната дата). 

Данъци: дължимите данъци за дивидент на физически лица ще бъдат удържани и всенеси от 

Сирма Груп Холдинг АД предварително; 

Банкови комисони: Сирма Груп Холдинг АД ще поеме всички разноски по изплащане на 

дивидентите; 

Начин на изплащане: 

 Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционни посредници ще получат 

своя дивидент чрез тях, като спазват техните изисквания.  

 Акционерите, които не се обслужват от инвестиционен посредник и чиито акции се 

съхраняват по лични сметки в „Регистър А“ при Централния депозитар АД, ще получат 

своите дивиденти чрез клоновата мрежа на търговската банка Уникредит Булбанк АД. 

Дивиденти в брой над BGN 5000: при получаване на дивидент в брой, чиято сума надхвърля 

BGN 5000, банката изисква еднодневно предизвестие. Такова не е необходимо при превод по сметка. 

Необходими документи за изплащане на дивидент: 

За физически лица: 

 При получаване на дивидента лично от акционера е необходим документ за самоличност 

- лична карта или паспорт, който се представя в банката; 

 При получаване на дивидент, чрез пълномощник е необходимо изрично нотариално 

заверено пълномощно, с текст съгласно образец от Приложение 1 към настоящото 

оповестяване, както и документ за самоличност на пълномощника - личната карта или 

паспорт. Данните на документа за самоличност и пълномощното трябва да съвпадат. 

 При получаване на дивидент от наследник на акционер са необходими документи за 

самоличност на наследника и  удостоверение за наследници.  

 При получаване на дивидент от повече от един наследници на акционер е необходимо 

определяне на един от тях като представител на всички наследници за получаване на 

цялата сума на дивидента от името на всички наследници чрез изрично нотариално 

заверено пълномощно. Освен описаното пълномощно също са необходими документ за 

самоличност на пълномощника на наследниците и удостоверение за наследници. 

 При условие, че в банковия клон могат да се явят всички наследници, съгласно 

представеното удостоверение за наследници, сумата може да бъде изплатена на 

наследниците, като платежните документи се подпишат  от всички  наследници, без да се 

представя нотариално заверено пълномощно, а единствено документ за самоличност на 

всеки един от тях. 
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 Ако някой от наследниците е малолетно лице, дивидент се изплаща на 

родител/настойник по сметка на малолетното лице. Ако някой от наследниците е 

непълнолетно лице, дивидент се изплаща със съгласие на родител/попечител по сметка на 

непълнолетното лице. Сумите по дивидента могат да бъде изплатени на 

родителя/настойника или попечителя, ако те са представили пред Уникредит Булбанк АД 

разрешение от Районния съд по настоящия адрес на малолетното/непълнолетното лице по 

чл. 130, ал. 3 от СК за получаване на сумите по дивидента принадлежащи на 

малолетното/непълнолетното лице. 

  

За юридически лица:  

 При получаване на дивидент лично от лицата представляващи дружеството съгласно 

удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от 

Търговския регистър при Агенция по вписванията - лична карта или паспорт, който се 

представя в банката. 

 При получаване на дивидент на упълномощено лице с нотариално заверено изрично 

пълномощно съгласно образец в Приложение 1, от лицата представляващи дружеството 

съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от 

Търговския регистър при Агенция по вписванията както и документ за самоличност на 

пълномощника - личната карта или паспорт. Данните на документа за самоличност и 

пълномощното трябва да съвпадат.. 

 При получаване на дивидент на упълномощено лице с нотариално заверено изрично 

пълномощно съгласно образец в Приложение 1 от лицата представляващи дружеството 

съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от 

Търговския регистър при Агенция по вписванията / удостоверение за актуална съдебна 

регистрация (в случай, че юридическото лице не е пререгистрирано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията). 

 

*   *   * 

С уважение, 

 

25.01.2023      Станислав Танушев 

София       Директор за връзки с инвеститорите 

        „Сирма Груп Холдинг“ АД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО  

 

В случай на акционер юридическо лице 

 
Долуподписаният, ................................., ЕГН ......................., притежаващ документ за 
самоличност –  
 
лична карта № ......................., издадена на .................... г. от МВР ....................., с постоянен адрес 
в  
 
град .................., в качеството си на представляващ .............................. със седалище и адрес на  
 
управление:  ........................................................, ЕИК .................................. - акционер на “Сирма 
груп  
 
Холдинг“АД, ЕИК 200101236, притежаващ ............................. /................................/ броя поименни,  
 
безналични акции с право на глас от капитала на “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК 200101236,  

 
или 
 

В случай на акционер физическо лице 

Долуподписаният, ………………………….., ЕГН ……………., притежаващ документ за 
самоличност  
 
– лична карта № ……………., издадена на …………… от ………………………, с постоянен адрес 
в  
 
………………….. в качеството си акционер на акционер на “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК  
 
200101236, притежаващ …….….. /…….……../ броя поименни, безналични акции с право на глас 
от  
 
капитала на “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК 200101236,  

1  
2                 УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 

 

……………………..............................................................., ЕГН ………………, л.к. № ………………,  

 

издадена от ………............. на ……………., с адрес:…………………………………………., 

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява  

пред Уникредит Булбанк АД, като получи от мое име /от името на  представляваното от мен дружество, 

сумата, представляваща дивидент за първото шестмесечие на 2022 г., дължим от „Сирма Груп Холдинг“АД , 

ЕИК 200101236 , като по своя преценка получи сумата по дивидента в брой (при спазване на ограниченията за 

това съгласно действащото законодателство) или по посочена от него моя банкова сметка/ сметка на 

представяваното от мен дружество. 

 

    Упълномощител:..................................... 
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