Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото
тримесечие
9 януари 2018
Уведомление
Уведомяваме Ви, че за месец декември 2017 година "Софарма" АД реализира
ръст в продажбите си с 21% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. със 73%
ръст на продажбите за вътрешен пазар и 4% ръст на продажбите за износ.
Приходите от продажби за 2017 година се увеличават с 13% спрямо 2016 година
в т.ч. 3% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 20% ръст на продажбите за износ.

11 януари 2018
Уведомление
“Софарма” АД планира изграждането на новия лиофилен завод в София да
стартира през първата половина на 2018 година. С изграждането на завода “Софарма”
АД ще удвои капацитета на сегашните си производствени мощности, които ще
осигурят производството на достатъчни количества от животоспасяващия болничен
продукт Метилпреднизолон и ще създаде допълнителни работни места. Застроената
площ ще бъде около 3000 кв.м., предвижда се сградата да бъде на два етажа и да
включва както производствени, така и сервизни помещения, които за този най-висок
клас чистота производство са особено важни, защото осигуряват необходимата
пречистена вода, влажност, чистота, температура и налягане на въздуха във
вътрешната производствена среда, пречистена пара и т.н. Целият проект се очаква да
бъде на стойност около 30 милиона лева.

30 януари 2018
Уведомление
Публикуване на индивидуален тримесечен отчет за четвърто тримесечие на
2017г. на "Софарма" АД.

30 януари 2018
Уведомление
"Софарма" АД уведомява, че на 30.01.2018 г. в дружеството постъпи
Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц
България“ за продажбата на 250 000 броя акции, представляващи 0.19 %, с която
сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма” АД
достигна до 4.99%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 24.01.2018
година.

30 януари 2018
Уведомление
"Софарма" АД приключи най-успешната си финансова година след кризата.
2017 година завърши с 12.5% ръст на приходите, които достигнаха 205.3 милиона лева,
44.8% ръст на оперативната печалба, 30.7% ръст на EBITDA и близо 10% ръст на нетната
печалба.
През тази успешна година компанията взе две важни инвестиционни решения,
а именно да стартира изграждането на:
1. Екстракционна мощност в гр. Казанлък, която ще позволи по-ефективното и
съвременно производство на всички фитопродукти и
2. Нов лиофилен завод в гр. София, необходима стъпка за увеличаване на
капацитета за производство на животоспасяващия Метилпреднизолон.
След близо 5 години на ниска активност в капиталовите инвестиции тези
проекти представляват логично продължение на програмата за устойчиво развитие на
компанията, както и на осъзнатата ни социална функция в сферата на
здравеопазването в България.

5 февруари 2018
Уведомление
Уведомяваме Ви, че за месец януари 2018 година "Софарма" АД реализира ръст
в продажбите си с 3% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 5% ръст на
продажбите за износ и запазване на продажбите за вътрешен пазар.

8 февруари 2018
Уведомление
“Софарма“ АД уведомява, че на 29 декември 2017г. Дружеството изкупи
обратно 1 186 собствени акции представляващи 0.00088% от капитала на
Дружеството, на обща стойност BGN 5080.82 на БФБ – София АД, при средна цена BGN
4.28.
Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от
23.06.2010 година.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 904 000,
представляващи 6.61% от акционерния капитал на Дружеството.

23 февруари 2018

Уведомление
“Софарма“ АД уведомява, че на 23.02.2018 г. се проведе Извънредно общо
събрание на акционерите на „Софарма” АД.
На Общото събрание бе взето решение за преобразуване чрез вливане на
„Унифарм” АД, ЕИК: 831537465, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088. В резултат на
вливането цялото имущество на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, ще премине към
„Софарма” АД, ЕИК 831902088 при условията на общо правоприемство.
Общото събрание одобри Договор за преобразуване чрез вливане на
„Унифарм” АД, ЕИК 831537465 в „Софарма” АД, ЕИК 831902088, сключен на 14.09.2017
г. и на Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него.
Общото събрание одобри Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД
до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм”
АД в „Софарма” АД.
Общото събрание одобри Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно
преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.
Общото събрание одобри промени в Устава на дружеството, с които се допуска
изплащането на междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет съгласно
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Общото събрание прие решение за обратно изкупуване на собствени акции при
следните условия: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не
повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не подълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от
номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на
обратното изкупуване - 5,50 лева за брой акция.
Протоколът от Общото събрание на акционерите на „Софарма” АД, проведено
на 23.02.2018 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок. Всички документи
по преобразуването са налични като част от материалите на извънредното общо
събрание.

23 февруари 2018
Уведомление
Публикуване на протокол от ИОСА, проведено на 23.02.2018 г.

1 март 2018
Уведомление
Публикуване на тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на
2017 г. на Група Софарма.

1 март 2018
Уведомление

Група Софарма отчете за първи път над 1 милиард лева приходи от продажби за
2017 година отбелязвайки ръст от 15.9%. За същия период Групата реализира 25.4%
ръст на оперативната печалба, 17.5% ръст на EBITDA. Нетната печалба намалява с
16.1% поради липсата на еднократни сделки довели до изключително високи
финансови приходи, каквито бяха на лице през 2016 година.
През изминалата година към Групата се присъединиха редица дружества, сред
които и Лековит, Сърбия и аптечната верига Фармастор, България. Предстои процес на
интеграция и на двете структури и постигането на синергия във всички направления на
дейността.

6 март 2018
Уведомление
“Софарма“ АД уведомява, че за месец февруари 2018 година “Софарма” АД
реализира ръст в продажбите си с 2% спрямо същия месец на предходната година в
т.ч. 8% ръст на продажбите за вътрешен пазар и запазване на продажбите за износ.
През първите два месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция
се увеличават с 1% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 2% ръст на продажбите
за износ и запазване на продажбите за вътрешен пазар.

30 март 2018
Уведомление
Публикуване на Годишен индивидуален отчет на “Софарма” АД към 31.12.2017
г.

