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Уведомление за допусната техническа грешка 

София, България, 20 септември 2018 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК 

“Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в публикация за 

изплащане на паричен дивидент, публикувана в www.x3news.com на 14 септември 2018г. в 

12:53 часа е допусната техническа грешка. На пети ред е изписано “... дивидента за една акция 

нето (само за акционери физически лица) - 0.05 (само за акционери физчески лица) лв.”, но да 

се чете: “...дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0475 (само за 

акционери физчески лица) лв.”. 

Извиняваме се за причиненото неудобство. Още веднъж обръщаме внимание, че нетната 

стойност на дивидента не включва данък дивидент при източника в размер на 5%.  
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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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