
ЕЕЕЛЛЛХХХИИИМММ   ---   ИИИСССКККРРРААА   АААДДД   

ПРЕДСТАВЯНЕ 

на вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (EC) № 596/2014 (Регламент относно 

пазарната злоупотреба) относно обстоятелствата,  

настъпили през първо шестмесечие на 2022 година 

 

През отчетното шестмесечие са настъпили следните обстоятелства, свързани с Елхим - Искра АД, 

които са публично оповестени по реда на Регламента: 

Обявяване на печалбата на дружеството и информация относно възможностите за 

реализация на публикувани прогнози, както и прогнози за бъдещи периоди: 

- С публично уведомление за финансовото състояние за четвъртото тримесечие на 2021 

година – оповестено до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия X3News 

(http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1) на 27.01.2022 г. 

- С одитиран годишен финансов отчет за дейността към 31.12.2021 година - оповестено до 

КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия X3News 

(http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1)  на 21.03.2022 г. 

- С публично уведомление за финансовото състояние за първото тримесечие на 2022 година 

– оповестено до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия X3News 

(http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1)  на 20.04.2022 г. 

- С ежемесечни уведомления за неокончателни финансови резултати и прогнози за 

продажбите – оповестени до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия 

X3News (http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1) на: 

21.01.2022 г.; 22.02.2022 г.; 21.03.2022 г.; 19.04.2022 г.; 20.05.2022г.; 21.06.2022 г. 

Покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина 

холд АД на 17.05.2022 г.  и писмени материали по точките от дневния ред 

– оповестени до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия X3News 

(http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1) на 21.03.2022 г. 

Информацията е оповестена и чрез интернет портала на Централен депозитар АД. 

Уведомление за паричен дивидент 

Решение на общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 

17.05.2022 г., относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото 

изплащане. 

– оповестено до КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез електронната медия X3News 

(http://www.x3news.com/?page=News&BULSTAT=112013939&current=1) на 17.05.2022 г. 

Информацията е оповестена и чрез интернет портала на Централен депозитар АД. 

Елхим - Искра АД обявява регулираната информация чрез медията Екстри Нюз 

(www.x3news.com). 

Цялата информация относно Елхим - Искра АД е публикувана на сайта на дружеството:     

http://elhim-iskra.com/za_nas_za_investitorite-c-3_13.html 

 

 

             Прокурист:  

                                     инж. Росен Димитров 
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