
 

   
   

   

БББЪЪЪЛЛЛГГГАААРРРСССКККААА   РРРОООЗЗЗААА   АААДДД      

   

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ  

през 2018 година 

 

Събитие срок  

Публикуване на текущи финансови резултати за декември 2017 и прогнози за 
януари 2018 г. 

22.01.2018  

Публикуване на финансово уведомление за четвърто тримесечие на 2017 г. 
до 

30.01.2018  

Публикуване на текущи финансови резултати за януари и прогнози за февруари  
2018 г. 

22.02.2018  

Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет. 
до 

16.03.2018  

Публикуване на текущи финансови резултати за февруари и прогнози за март  
2018 г. 

22.03.2018 

Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо 
събрание на акционерите. 

до 
30.03.2018 

Публикуване на заверен годишен финансов отчет за 2017 г. 
до 

30.03.2018 

Представяне на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на 
акционерите в Търговския регистър. 
Публикуване на поканата и писмените материали по дневния ред на общото 
събрание на акционерите.  
 

до 
15.04.2018  

 

Публикуване на текущи финансови резултати за март и прогнози за април  2018 
г. 

23.04.2018 

Публикуване на финансово уведомление за първо тримесечие на 2018 г. 
до 

30.04.2018  

Публикуване на текущи финансови резултати за април и прогнози за май 2018 г. 22.05.2018  

Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и публикуване 
на решенията. 

18.05.2018  

Празник на розата. 
70 години Българска роза АД 

26.05.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за май и прогнози за юни 2018 г. 22.06.2018 

Начална дата за изплащане на дивидент* за 2017 г. 10.07.2018 



[Type text] 

 

Публикуване на текущи финансови резултати за юни и прогнози за юли 2018 г. 23.07.2018  

Публикуване на отчет за първото шестмесечие на 2018 г. 
до 

30.07.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за юли и прогнози за август 2018 г. 22.08.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за август и прогнози за септември 
2018 г. 

25.09.2017 

Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2017 г. чрез банката 09.10.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за септември и прогнози за 
октомври 2018 г. 

22.10.2018 

Публикуване на финансово уведомление за третото тримесечие на 2018 г. 
до 

30.10.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за октомври и прогнози за 
ноември 2018 г. 

22.11.2018 

Заседание на Съвета на директорите за приемане на бизнес-план за 2019 г. 
до  

07.12.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за ноември и прогнози за 
декември 2018 г. 

21.12.2018 

Публикуване на текущи финансови резултати за декември 2018  и прогнози за 
януари 2019 г. 

22.01.2019 

Публикуване на финансово уведомление за четвърто тримесечие на 2018 г. 
до 

30.01.2019 

 

Медии, в които „Българска роза” АД публикува регулираната информация: 
ИНОСТОК.БГ 
 

* Ако има решение на общото събрание 


