Корпоративни събития
Емитент: Каучук АД-София (KAU)
На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за
разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк
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
14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
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: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC)
На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето
решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.065 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2022 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК 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
14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
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: Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC)
На проведено на 29.06.2022 г. редовно ОСА на Ейч Ар Кепитъл АД-София (HRC) 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.;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през
2021 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Освобождава Момчил Анастасов и
избира Велизар Величков на нов член на Съвета на директорите с мандат – до изтичане
мандата на настоящия СД;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от
членовете на Съвета на директорите на Eйч Ар Кепитъл АД;
- Печалбата за 2021 г. в размер на 4 892 673.69 лв., да бъде разпределена както следва:

Разпределя дивидент в общ размер на 71 424.33 лв., като определя дивидент от 0.023512
лв. на акция.
Остатъкът от печалбата в размер на 4 821 249.36 лв., да бъде отнесена като
неразпределена печалба на дружеството.
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
13.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2022 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на
Борсата
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: Илевън Кепитъл АД-София (11C)
На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение
за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително определена.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк
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
14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 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.

