
Корпоративни събития 

 

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) 

Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква извънредно ОСА на 22.07.2022 г. от 10.00 

ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

Емитент: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) 

На проведено на 28.06.2022 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето 

решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: 

- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.; 

- Начална дата за изплащане на дивидента: 20.07.2022 г. 

- Крайна дата за изплащане на дивидента: 20.10.2022 г. 

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 

12.07.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат 

на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2022 г. 

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна 

страница X3News. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

Емитент: ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) 

На проведено на 27.06.2022 г. ОСА на ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) е взето 

решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва: 

- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.; 

- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.08.2022 г. 

- Крайна дата за изплащане на дивидента: 23.11.2022 г. 

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 

11.07.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат 

на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2022 г. 

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна 

страница X3News. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) 

На проведено на 28.06.2022 г. редовно ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) са взети 

следните решения: 

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.; 

- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 



- Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния 

финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 

- Приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.; 

- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.; 

- Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 

управителните органи; 

- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 

2021 г.; 

- Избор на регистриран одитор за 2022 г.; 

- Разпределя финансовият резултат за 2021 г., както следва: 

Сума в размер на 1 104 167.99 лв. да бъде разпределена между акционерите като 

дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 0.560706255 лв. Сума в 

размер на 122 685.33 лв. да бъде заделена за фонд Резервен. 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни 

книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 

12.07.2022 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат 

на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2022 г. 

Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на 

Борсата. 

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на 

интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл 

Секюритиз АД / Sofia International Securities AD. 

 

 


