
                                                    

        ФАЗЕРЛЕС АД     

 

 

 
 

 ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА 
  

С решения на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на “ФАЗЕРЛЕС“ АД са определени 
следните дивиденти /по години/:  

 
ОСА 2011 г. – дивидент за 2010 г. – 0,20 лев/акция – давностен срок 19.07.2016 г.  

ОСА 2012 г. – дивидент за 2011 г. – 0,75 лев/акция – давностен срок 30.06.2017 г.  

ОСА 2013 г. – дивидент за 2012 г. – 0,50 лев/акция – давностен срок 26.06.2018 г.  

ОСА 2014 г. – дивидент за 2013 г. – 0,50 лев/акция – давностен срок 26.06.2019 г.  

ОСА 2015 г. – дивидент за 2014 г. – 2,00 лев/акция – давностен срок 30.09.2020 г.  

ОСА 2016 г. – дивидент за 2015 г. – 1,00 лев/акция – давностен срок 18.07.2019 г. 

ОСА 2017 г. – дивидент за 2016 г. – 0,50 лев/акция – давностен срок 31.05.2022 г. 

ОСА 2018 г. – не е гласуван дивидент 

ОСА 2019 г. – дивидент за 2018 г. – 0,50 лв./акция – давностен срок 14.06.2024 г. 

ОСА 2020 г. – не е гласуван дивидент 

ОСА 2021 г. – дивидент за 2020 г. – 1,00 лв./акция – давностен срок 15.06.2026 г. 

ОСА 2022 г. – дивидент за 2021 г. – 1,00 лв./акция – давностен срок 14.06.2027 г. 

 Общото събрание на акционерите състояло се на 14.06.2022 год. гласува дивидент 
за 2021 год в размер на 1,00 лев/акция. Давностният срок за изплащане на дивидентите е 
14.06.2027 год.  

Стойността на дивидента се облага с данък по чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица с данъчна ставка 5 %  съгласно чл. 46, ал. 3 от същия закон. 

С данък при източника се облагат дивидентите в полза на чуждестранни юридически 
лица  по силата на чл.194, ал.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане с данъчна 
ставка 5 % съгласно чл.200, ал.1 от същия закон. 

Изплащането на дивидента ще бъде по банков път и ще започне от 06.07.2022 г. 
Плащането ще се осъществи със системата за  масово плащане, като за целта приканваме 
всички акционери да ни предоставят банкова информация. За акционерите, които имат 
клиентски сметки при инвестиционни посредници - изплащането ще бъде чрез системата на 
Централен депозитар. 

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар 
като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието решението 
за изплащане на дивидент, т. е. до 28.06.2022 год.    

Давностният срок за  изплащане на дивидентите от разпределението на финансовия 
резултат за 2021 г. е петгодишен, т.е.  14.06.2027 год. 


