Изх. номер: 194-00-5/10.10.2018 г.
Уведомление относно реда и условията за изплащане на 6-месечния дивидент за първата
половина на 2018 година
София, България, 10 октомври 2018 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от
ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange)
уведомява, че на 22.10.2018 година Дружеството ще започне да изплаща дивидента гласуван
на ОСА на 14.09.2018 година в размер на 5 стотинки на акция.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен
депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно
28.09.2018 година.
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се
изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни
посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при
инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска
банка/ в страната.
Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната
информация.

Информация за компанията
Софарма АД
85 години традиция и съвременност - модерно производство, европейски стандарти и качество на продукцията,
корпоративна социална отговорност. Софарма АД има активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това
хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени. Софарма непрекъснато инвестира в нови технологии, иновации, научни
изследвания и проучвания. Създаваме постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия,
които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването.
Дружеството произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване,
разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацевтиката. Софарма АД предоставя услуги
свързани с производството, както и други свързани услуги.
Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като
12 от продуктите са на растителна основа.
Софарма Група
Група Софарма е вертикално интегриран бизнес в сферата на здравеопазването, който функционира във важни
сектори като производството на лекарствени средства, консумативи за болничния пазар, дистрибуцията на лекарствени
средства (стандартизирана по GDP) и други. Софарма и производствените му дъщерни дружества разполагат с 12
фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните
власти.
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