БЮЛЕТИН НА
ИНВЕСТИТОРА
месец март 2019 г.

Бюлетинът на инвеститора е
месечна информационна услуга,
предназначена за настоящите
и потенциалните инвеститори,
която предоставя изчерпателна
информация за състоянието
на пазара и компанията през
изминалия месец, както и поширок поглед към събитията
на капиталовия пазар и в
икономическата среда.

Този бюлетин е създаден с информационна цел и не
представлява предложение за покупка или продажба
на акции. Материалите в него са базирани на публична
информация.

Информация за компанията
>> www.chimimport.bg
Повече от 70 години „Химимпорт”
АД е едно от най-успешните
български предприятия.
Започнало като външнотърговско
дружество, специализирано в
търговията с химически продукти, днес „Химимпорт” АД е
утвърдена холдингова компания,
обединяваща успешни компании.
Те заемат водещи позиции в
различните икономически сектори,
в които осъществяват своята
дейност: банкова, застрахователна
и
пенсионно
осигурителна
дейност; авиационен, речен и
морски транспорт; производство,
добив и търговия с нефтопродукти
и природен газ; производство,
преработка и търговия със
зърнени храни, растителни масла и
биогорива.
Последните години утвърдиха
компанията като водеща на
„Българска фондова борса - София”
АД, което е резултат на правилното
планиране на инвестициите и
професионалните
действия
и
усилия на мениджмънта.
Дейността на дружеството като
публична компания е създаване
и утвърждаване на ефективно
функциониращи модели на корпоративно управление, гарантиращи равноправно третиране
и защита правата на всички
акционери.
Практика е прозрачното и коректно
разкриване на информация,необходима на настоящите акционери,
заинтересованите лица и потенциалните инвеститори.

Предмет на дейност
Внос, износ и реекспорт на нефт, химически, нефтени
и нефтохимически продукти и други стоки; комисионна,
спедиторска и складова дейност; търговско посредничество и
представителство; придобиване, управление и продажба на
участия в български и чуждестванни дружества; финансиране
на дружества, в които дружеството участва; туристическа
дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност.

Борсов код: 6C4 / CHIM
Пазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100046066
Сектор: Бизнес услуги
Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40

Общ брой акции: 239 646 267
Номинал на 1 акция: 1.00 лв.
Броят служители в структурите на
Химимпорт АД е близо 6 000 души.

Финансови данни
Акционерен капитал
239 646 267 лв.

EBIT
32 785 000лв.

Собствен капитал
1 212 591 000 лв.

EBITDA
32 795 000 лв.

Общо активи
1 475 914 000 лв.

Изменение на цена на акция
0.61%

Общо пасиви
263 323 000 лв.

Доходност
8.42%

Избрани финансови показатели

Информация за акциите на Химимпорт АД

Акценти от изминалия месец
Публикуваните
Междинни
и
Годишни
отчети
на
индивидуална
и
консолидирана
база,
съдържат
информация
за
печалбата
на компанията майка, както и за пе-чалбата на консолидирана база.
- На 05.03.2019 г. Химимпорт АД публикува Тримесечен консолидиран отчет за
Четвърто тримесечие на 2018г.

Настоящият бюлетин е създаден с информационна цел.
Съдържа последната публично достъпна информация за пазарите към
момента на неговото издаване. Използваната информация е взета от
публично достъпни източници, като не са пропуснати факти или събития,
които биха променили нейната съественост или биха я направили
некоректна и подвеждаща.
Инвестирането в акции на компанията е свързано с определени рискове.
Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата
не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят
пълния размер на вложените средства.
Бъдещите резултати от дейността на Химимпорт АД не са задължително
свързани с резултатите от предходни периоди.
Представената информация не е препоръка за инвестиция и не следва
да се тълкува като такава.

За контакти:
Седалище и адрес на управление Република
България, гр. София, ул.”Стефан Караджа“ № 2.
ТЕЛ: +359 2/ 980 16 11; 981 73 84
EMAIL: info@chimimport.bg
Интернет страница: www.chimimport.bg

Медии за разкриване на информация
www.x3news.com

www.chimimport.bg

