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УСЛОВИЯ И РЕД 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД 

ЗА 2016 Г. 

 

 Във връзка с решение на ОСА на Индустриален капитал-холдинг АД за изплащане на дивидент за 

2016 г. и реда и условията за изплащането му. 

  

В изпълнение на чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК и във връзка с Приложение 27 от Правилника на Централен 

депозитар Ви уведомяваме за следното: 

На 28 юни 2017 г. Общото събрание на акционерите на дружество "Индустриален капитал-холдинг" АД № 

12485 реши 818 524,21 лв., представляващи част от печалбата за 2016 г. да се разпредели за изплащане на 

дивидент по ЕМИСИЯ ISIN BG1100010989, Номинал 1 лев, Брой акции 15 551 960. 

-брутна сума на дивидента: 0,05263 лв. на акция 

-нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,05 лв. на акция 

-начало на изплащане на дивидента: 1 септември 2017 г. 

- право да получат дивидент за 2016 г. имат акционерите, вписани в книгата на акционерите най-късно до 12 

юли 2017 г. 

- изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на ЗППЦЗ и другите приложими норми на 

действащото законодателство - по договор с Централен депозитар АД и чрез ОББ АД. 

- акционерите, които имат открити клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат сумите 

на дивидента си от инвестиционните посредници, а останалите акционери - от ОББ АД. Изплащането на 

дивидента от ОББ АД ще става до 1 декември 2017 г. 

- акционери, които не са получили дивидентите си до 1 декември 2017 г. могат да ги получат след 1 януари 

2018 г. , но не по-късно от 1 септември 2022 г. 

- получаването на дивиденти от офиса на дружеството става лично крещу представяне на лична карта или 

чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка.   

- допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. 

на телефон +359 2 980 26 48. Лице за контакти Пламен Братоев, ДВИ. 

  
 


