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ПРАВИЛА
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ
"ВИПОМ" АД (за краткост наричано по-долу - "Дружеството"), при наличие на положителен
финансов резултат и съответно решение на общото събрание на акционерите, изплаща като
дивиденти част от чистата си печалба за финансовата година.
1. Право на дивиденти
Право да получат дивиденти имат акционерите, вписани като такива в Книга на акционерите на
Дружеството, водена от “Централен депозитар” АД, на 14-я ден след датата на Общото
събрание на акционерите, на което е приет годишния финансов отчет и решението за
разпределение на печалбата.
Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финасов надзор, "Централен
депозитар" АД и "Българска фондова борса - София" АД за решението на общото събрание
относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане,
включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват
плащанията. След получаване на уведомлението, "Българска фондова борса - София" АД
незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които
приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото
събрание, а "Централен депозитар" АД изчислява размера на дължимия дивидент след
отчисляване на дължимия данък за всеки акционер, общата сума на дължимия дивидент на
попечителите за акциите по собствените им сметки за финансови инструменти и по сметките за
финансови инструменти на техните клиенти, както и общата сума на дължимия дивидент на
лицата, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други
две или повече лица (чуждестранни банки и чуждестранни инвестиционни посредници, както и
други чуждестранни посредници, които съгласно националното си законодателство могат да
извършват депозитарна и/или попечителска дейност). До изтичане на работните дни, следващи
деня на уведомяването от страна на Дружеството за решението на Общото събрание относно
изплащане на дивидента и последния ден за сключване на сделки, оповестен от "Българска
фондова борса - София" АД, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат
особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за
сключените сделки
2. Задължения на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД
Съветът на директорите на "ВИПОМ" АД е длъжен да предприеме мерки за осъществяване на
процедурата по изплащането на дивидентите на акционерите на Дружеството, като:
2.1. Изиска от "Централен депозитар" АД списък на акционерите, имащи право да получат
дивидент, съгласно искането на Дружеството,
2.1. Сключи договор за изплащане на дивидентите с българска банка, разполагаща с клонове в
областните градове;
2.3. Да преведе по сметка на "Централен депозитар" АД общия размер на дивидента след
отчисляване на дължимите данъци в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането
им;
2.4. Информира акционерите на Дружеството за решението на общото събрания на акционерите
за изплащане на дивиденти, началната и крайната дата и правилата за получаването им;
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2.5. Осигури изплащането на дивиденти за минали годии съгласно установения от закона
давностен срок.
3. Процедура по изплащане на дивиденти
Съгласно чл.115б, ал.7 от ЗППЦК, "ВИПОМ" АД Дружеството е длъжно да осигури
изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от
провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
Акционерите на "ВИПОМ" АД могат да получат своя дивидент, както следва:
3.1. Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния
инвестиционен посредник. "Централен депозитар" АД своевременно превежда сумата на
инвестиционния посредник (попечител). При изплащане на дивиденти, инвестиционните
посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от
дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са
техни клиенти. Ако в договора с инвестиционен посредник акционерът е посочил банкова
сметка, инвестиционният посредник е длъжен да преведе дивидента веднага след получаването
му. Ако не е посочена банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата
от непотърсените дивиденти на "Централен депозитар" АД, който, от своя страна, връща
натрупаната сума на "ВИПОМ" АД, като предоставя списък с непотърсените дивиденти при
инвестиционни посредници.
3.2. Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получат
дивидента си в клоновете във всички областни градове на предварително обявената банка, с
която Дружеството е сключило договор за изплащане на дивидентите.
Съгласно искането на Дружеството, "Централен депозитар" АД изготвя списъци на
акционерите по области – според тяхната адресна регистрация, посочена в издадената
депозитарна разписка. "ВИПОМ" АД предоставя на банката издадените от "Централен
депозитар" АД списъци на акционерите, имащи право на дивидент. Всеки акционер може да
посети съответния клон на банката в областния град и да поиска изплащане на полагащия му се
дивидент срещу представен документ за самоличност.
Всеки акционер може да получи лично дивидента си в съответния банков клон само с
представяне на документ за самоличност. Акционерът има възможност да получи дивидента си
и от всеки друг клон на банката, разположен в областен град. Необходимо е той предварително
да уведоми банковия служител, че името му фигурира в списъка на акционерите в друга област.
Банковият служител е длъжен да информира незабавно своя колега в съответния клон, който от
своя страна прави отметка в списъка на акционерите за изплатения дивидент.
3.3. Ако пропуснат да получат дивидента си в посочените срокове, акционерите могат да го
получат от началото на следващата календарна година от офиса по адрес на управление на
"ВИПОМ" АД по реда за получаване на дивидент за минали години.
Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането за определена парична
сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с петгодишна давност. Затова
акционер, който не е успял да получи своя дивидент от банковия клон до изтичане срока на
плащане, има допълнителни възможности да поиска от Дружеството и да получи своите
дивиденти за 5 години назад, както следва:
а) лично (срещу документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на
нотариално заверено пълномощно) на адреса на дружеството в град Видин всеки понеделник от
13.00 до 17.00 часа и всеки четвъртък от 09.00 до 13.00 часа;
б) чрез превод по банкова сметка - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в
което да посочи трите си имена, единен граждански номер, както и издаден от българска банка
документ, указващ номера на неговата лична банкова сметка в лева;
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б) с пощенски запис - за целта е необходимо акционерът да изпрати заявление, в което да
посочи трите си имена, единен граждански номер, както и точен адрес (вкл. пощенски код), на
който да бъде изпратен пощенския запис.
4. Упълномощаване
Освен лично от акционера – физическо лице, дивидентът може да бъде получен и от негов
пълномощник. Тъй като дивидентът е парично вземане, необходимо е пълномощното да бъде
нотариално заверено.
5. Данък върху получените дивиденти
До края на календарния месец, следващ месеца, в който общото събрание на акционерите е
взело решение за изплащане на дивидент, "ВИПОМ" АД превежда изцяло в държавния бюджет
определения от закона данък върху дивидента. Този данък е еднократен и българските
акционери – физически лица не са задължени да включват приходите, получени от дивиденти, в
своите годишни данъчни декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 08.11.2016 г.,
изменени и допълнени на 05.02.2018 г. и са публикувани и на интернет - страницата на
дружеството: http://www.vipom.ru/bg.
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