“ХИМИМПОРТ” АД - ГР. СОФИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
за разпределяне на гарантирания дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 г.
до 15.06.2016 г. на притежателите към 15.06.2016 г. на привилегировани акции,
издадени през 2009 г. и конвертирани в обикновени акции на 16.06.2016 г., както и за
за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството за 2016 г.

І. Разпределяне на гарантирания дивидент, дължим за периода от 01.01.2016 г.
до 15.06.2016 г. на притежателите към 15.06.2016 г. на привилегировани акции,
издадени през 2009 г. и конвертирани в обикновени акции на 16.06.2016 г.
1.1 Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ” АД, проведено на
27 юни 2017 г., прие предложението на Управителния съвет за изплащане на
гарантиран дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции с
9% гарантиран дивидент, гарантиран ликвидационен дял и без право на глас,
задължително конвертируеми в обикновени акции (“Привилегированите акции”),
дължим съгласно условията на Привилегированите акции, съдържащи се в проспекта за
публично предлагане и допускане до търговия на Привилегированите акции, одобрен с
решение № 374-Е от 22 април 2009 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:
1.2. Дружеството изплаща гарантиран дивидент на притежателите на
Привилегировани акции, посочени в списък на Централния депозитар към 15.06.2016 г.
(последната дата за сетълмент на привилегированите акции), дължим за периода
01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.;
1.3. Гарантираният дивидент, полагащ се на една Привилегирована акция за 2015 г.,
е в размер на 0.0921 лв. (нула точка нула девет две едно), като общата сума за гарантиран
дивидент за 2016 г. по Привилегированите акции съгласно б.”а” по-горе е в размер до
8 175 778.80 лв. (осем милиона сто седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и
осем лева и 80 ст. );
1.4. Гарантираният дивидент се изплаща в 3-месечен срок от датата на настоящото
Общо събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на
„Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при
инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния
инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници –
чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната.
ІІ. Разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството за 2016 г. на акционери,
притежаващи акции от капитала на „ХИМИМПОРТ“ АД:
2.1. Общото събрание на акционерите на „ХИМИМПОРТ” АД, проведено на

27 юни 2017 г., прие предложението на Управителния съвет за изплащане на
дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на „Химимпорт“ АД,
като разпределя част от печалбата за 2016 г. за брутен дивидент от 0.054 лв. (пет цяло и
четири стотинки) за една обикновена акция, като общата сума на дивидента за 2016 г. е в
размер на 12 940 898 лева (дванадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди

осемстотин деветдесет и осем лева). Право на дивидент имат притежателите на акции от
капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание.
2.2. Дивидентът по обикновените акции се изплаща в 3-месечен срок от датата на
настоящото Общо събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на
правилника на „Централния депозитар“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски
сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез
съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни
посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната.
ІІІ. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на
33 747 554.87 лв. (тридесет и три милиона седемстотин четиридесет и седем хиляди
петстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки), съгласно Годишния
финансов отчет на Дружеството за 2016 г., след приспадане на дължимата сума за
изплащане на гарантирания дивидент за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г. по
Привилегированите акции на Дружеството, съгласно решението на Общото събрание
по т. 8 от дневния ред, както и след приспадане на дължимата сума за изплащане на
дивидента по обикновените акции на Дружеството по т. 9 от дневния ред на Общото
събрание, да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).
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