ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ГРАД СОФИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.
33, АЛ. 1, Т.6 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
1.

Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия
резултат и собствения капитал на емитента.

Няма промяна в счетоводната политика на дружеството през отчетния период.
2.

Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако
участва в такава група.

Няма промени в икономическата група на емитента.
3.

Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни
вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции,
преустановяване на дейност.

През месец ноември компанията получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията
на Република България за концентрация чрез придобиване на дейността на аптеки ФармаСтор. В
началото на декември сделката беше финализирана.
4.

Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се
отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати наймалко за следващото тримесечие.

Няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година.
5.

Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен
период.

Юридическо/ Физическо лице Брой акции
СОФАРМА АД

23 913 000

%-но
разпределение
72.67%

През четвъртото тримесечие на 2017 г. повече от 5% от правото на глас в Общото събрание
на “Софарма Трейдинг” АД притежава „Софарма” АД - вписано в търговския регистър на Софийски
градски съд по ф.д. № 19359/1991 г., с парт. № 561, том 11, стр. 8, със седалище област София,
община Столична, гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16. Броят на
притежаваните от „Софарма” АД акции през четвъртото тримесечие на 2017 г. се увеличават от
23 897 928 към 30.09.2017 г. до 23 913 000 към 31.12.2017 г.

