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Уведомление за обратно изкупени акции 

София, България, 20 септември 2018 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК 

“Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 19 септември 

2018г. Дружеството изкупи обратно 13 000 собствени акции представляващи 0.0096%  от 

капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 53 350.00 на БФБ – София АД, при средна цена 

BGN 4.10. 

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 

23.02.2018 година. 

 

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 178 000, представляващи 

6.81% от акционерния капитал на Дружеството. 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

___________________________ 

Пелагия Виячева                                                                                                                                     

Директор за връзка с инвеститорите                                     

 

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. 


