
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ 

Във връзка с прието решение на проведено на 30.06.2022 г. Общо събрание на 

акционерите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД за разпределяне на дивидент, 

дружеството определя следните условия за изплащане на дивидента за 2021 г.: 

  

Идентификация на емисията - ISIN: BG1100064077, Борсов код: CBAM / C81 ,  2 020 000 

броя акции, номинална стойност на една акция – 1.00 лв., обща сума на дивидента – 

525 000 лева /петстотин двадесет и пет хиляди лева/. 

Брутен размер на дивидента за една акция – 0.2599 лв.; 

Нетен размер на дивидента за една акция – 0.2469 лева; 

Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно чл. 115в, ал.3 от ЗППЦК – 

14.07.2022 г.; 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 общото 

събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето 

решение за разпределение на печалбата. 

Начин на изплащане на дивидент: 

1. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за 

публично предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на 

действащото законодателство. Акционерите, които имат открити клиентски 

сметки при инвестиционни посредници ще получат сумите от дивидента си от 

инвестиционните посредници, а останалите акционери – със съдействието на 

Централен Депозитар АД. Изплащането на дивидента се извършва със 

съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са 

регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от 

раздел "Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014. Редът за изплащане 

на дивиденти се определя с наредба.  

2. Начален срок за изплащане на дивидента – 01.08.2022 г.; 

3. Краен срок за изплащане на дивидента през Централен депозитар АД – 01.08.2023 

г.; 

4. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на 

петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент 

за 2021 г., ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след 

изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - град 

Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”. 

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния 

давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен” на дружеството. 

 

С уважение:………………Д.Петрова/ДВИ/ 


		2022-07-04T15:54:18+0300
	DORA NIKOLOVA PETROVA




