
Съобщение до акционерите  

на Пенсионно осигурителна Компания „ДСК-Родина” АД  

(ПОК „ДСК- Родина“ АД) 

 

Уважаеми акционери,  

Уведомяваме Ви, че на 25.03.2022 г., в 14.00 часа в седалището и адреса на 

управление на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на 

ПОК „ДСК- Родина“ АД, на което беше взето решение за разпределение на печалбата 

за 2021 г., подлежаща на изплащане след данъчно облагане в размер на 15 225 628,20 

лв., както следва: 

1. Да се задели сума в  размер на 348 738,45 лв. за допълване на Фонд „Резервен“, 

съгласно изискванията на чл. 246, ал.2, т. 1 от Търговския закон, за сметка на 

реализираната печалба от 2021 г.  

2. Остатъчната част от печалбата да бъде разпределена като дивидент на 

акционерите, както следва:  

 Остатъчната печалба, подлежаща на изплащане след данъчно облагане за 

2021 г. и след  заделянето на сумата по т.1., в размер на 14 876 889,75 лв., да бъде 

разпределена под формата на дивидент към акционерите. Стойността на брутния 

дивидент за една акция е в размер на 1.4861733754 лв.  

 

Във връзка с изпълнението на решението на Общото събрание на акционерите от 

25.03.2022 г. и предвиденото в чл.76, ал.4 от Устава на дружеството задължение 

дивиденти на акционерите да бъдат изплащани в двумесечен срок от датата на 

Общото събрание, Ви каним да ни изпратите писмено уведомление до седалището 

и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски“ №101, МОЛ София, София Тауър, ет.4, с което да ни информирате 

писмено за банкова сметка, по която  желаете да Ви бъде изплатена дължимата сума 

за дивидент. Тези уведомления следва да бъдат получени в срок до 25 .05.2022 г. 

 

Уведомленията следва да бъдат подписани от лицата, представляващи 

акционерите, а в случай, че съобщението е подписано от пълномощник, към 

последното следва да е приложено и изрично нотариално заверено пълномощно.  

 

Уведомленията, ведно с необходимите приложения,  могат да бъдат изпращани и на 

електронната поща на дружеството, а именно: rodina@dskrodina.bg, като в този случай 

последните следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, отговарящ на 

изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

и Регламент 910/ от 23 юли 2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар.   

 

Моля да имате предвид, че изплащането на дивидент ще се извършва само след 

получаване от ПОК „ДСК- Родина“ АД на писмено уведомление по горепосочените начини, 

mailto:rodina@dskrodina.bg


в което е посочена банковата сметка, по която следва да се преведе дължимата сума за 

дивидент.  

 

На акционерите, които не изпратят писмени уведомления с информация за банкови сметки, 

ведно с необходимите документи, или същите не бъдат получени в срок до 25.05.2022 г., 

дължимите за дивидент суми ще се изплащат в срок до 25.03.2027 г. при изпълнение от 

страна на акционерите на горните изисквания. 

 

Подробна информация за решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне 

на печалбата на дружеството за 2021 г., както и за размера на разпределения дивидент може 

да намерите на интернет страницата на ПОК „ДСК- Родина“ АД: http://www.dskrodina.bg. 

 

http://www.dskrodina.bg/

