Условия и ред
за изплащане на дивидент на акциите на "Бианор Холдинг" АД
съгласно решение на извънредно общо събрание от 20.09.2021 г.

Съгласно ЗППЦК и Устава на „Бианор Холдинг“ АД („Дружеството“), право да
получат дивидента ще имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни
книжа („ЦДЦК“) като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на това
извънредно общо събрание на акционерите, т.е. на 04.10.2021 г.
Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централния
депозитар на ценни книжа.
В деня на изтичане на 14-дневния срок от провеждане на общото събрание
Дружеството подава заявление до ЦДЦК за изготвяне на списък за разпределяне
на дивидент. ЦДЦК изготвя книга на лицата с право на дивидент, както и
отделни списъци на акционерите с лични и клиентски сметки. Списъците на
акционерите за изплащане на сумите съдържат:
1. данни за емисията - ISIN код;
2. информация за всеки акционер - имена и ЕГН/ЛНЧ на физическо лице,
съответно наименование и ЕИК или друг идентификационен номер на
юридическо лице;
3. данни за полагаемата сума на всеки акционер;
4. информация за наличието на тежести върху акциите - запори, залози и
финансови обезпечения.
ЦДЦК има задължение да предостави на Дружеството книгата на акционерите и
списъците в срок до 5 работни дни, като в същия срок се извършва
съгласуването, с цел отстраняване на констатираните непълноти и
несъответствия в списъците.
В срок до 5 работни дни след изтичане на 14-дневния срок от деня на
провеждане на общото събрание, Дружеството подава уведомление до ЦДЦК за
изплащане на дивидента, което съдържа:
1. идентификация на емисията;
2. ISIN код, брой акции, номинална стойност на една акция и общата сума
на дивидента;
3. размер на дивидента за една акция;
4. дата, към която се определя акционерният състав,
5. начална дата за плащане на дивидента;
6. посочване на банката, чрез която ще се извършват плащанията на
дивидента.
Към уведомлението Дружеството прилага и протокола от проведеното общо
събрание на акционерите, обективиращ взетото решение за изплащане на
дивидент.

Дружеството превежда цялата сума, определена от общото събрание за
разпределяне като дивидент, след отчисляване на дължимите данъци чрез
определената банка по сметка на ЦДЦК в срок до 4 работни дни преди
началната дата за изплащане на дивидента.
ЦДЦК изготвя и предоставя на определената банка списък с информация за
дължимия дивидент на акционерите, чиито акции се водят по лични сметки, и
превежда на банката сумата за лицата, които притежават ценни книжа по лични
сметки. Сумите се изплащат в брой от следващия ден след получаване на сумата
и списъка от банката.
ЦДЦК превежда сумите по сметки за съхранение на парични средства на
клиенти, водени от инвестиционни посредници, на следващия работен ден след
получаване на сумата за дивидент. Инвестиционните посредници са длъжни в
срок до 3 (три) работни дни от получаване на сумите за дивиденти да преведат
размера на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за
съхранение на парични средства на клиенти.
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