BULGARIA
КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД, 5150 гр. СТРАЖИЦА ул. “Гладстон” №28, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

тел.: +3596161/ 4245, факс: +3596161/ 4242, Пласмент тел: +3596161/ 4230; e-mail - info@korado.bg

ДО
Комисия за финансов надзор
гр. София, ул. Будапеща № 16
ДО
Българска фондова борса
гр. София, ул. Три уши № 10
ДО
Централен депозитар АД
гр. София, ул. Три уши № 6

УВЕДОМЛЕНИЕ
относно решение на Общото събрание за вида, размера, условия и реда за изплащане на
паричен дивидент от „Корадо - България” АД със седалище и адрес на управление
гр. Стражица 5150, ул. "Гладстон" № 28, ЕИК 814190902,
представлявано от инж. Иржи Ржезничек – Изпълнителен директор
Общото събрание на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ” - АД, проведено на 15.09.2021 година, прие
предложениeтo на Надзорния съвет на дружеството за разпределяне на част от печалбата на
дружеството за първите шест месеца на 2021 година, както следва:
1. От печалбата на дружеството за първото полугодие на 2021, като шестмесечен дивидент,
на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 1 316 861.40 лева. Брутната
сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,10 /десет стотинки/.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен
депозитар”АД като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решението
за изплащането на годишния дивидент, съгласно разпоредбата на чл. 115в, ал. 3 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа, или към 29.09.2021 г.
Условия и ред за изплащане на дивидентите
1.Начин на изплащане на дивидента: чрез системата на „Централен депозитар” АД и
клоновете на Банка ДСК АД.
Лицата с право на дивидент, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни
посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством
„Централен депозитар”АД, а за лицата без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете
на Банка ДСК АД в страната.
2.Началната дата на изплащането на дивидента е: 13.10.2021 година;
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Брой акции: 13 168 614;; Номинал:
Номинал 1 лв
лв.
Брутен дивидент за една акция:
акция 0,10 лв.

ISIN код на емисията - BG11LUSTAT13.

