
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД 
 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 
на вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (EC) № 596/2014 (Регламент относно 

пазарната злоупотреба) относно обстоятелствата, настъпили през  
първото шестмесечие на 2021 година 

 

През отчетното шестмесечие са настъпили следните обстоятелства, свързани с ХЕС 
АД, които са направени публично достояние по смисъла на Регламента: 

1. Обявяване на печалбата на дружеството и информация относно възможностите за 
реализация на публикувани прогнози, както и прогнози за бъдещи периоди: 

- С публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 
2020 година – представено чрез платформата х3-Нюз на 28.01.2021 г. 

- С одитиран годишен финансов отчет за 2020 година – представен чрез платформата 
х3-Нюз на 25.03.2021 г. 

- С публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 
2021 година – представено чрез платформата х3-Нюз на 22.04.2021 г. 

- С ежемесечни уведомления за неокончателни финансови резултати и прогнози за 
продажбите – представени чрез платформата х3-Нюз на: 

21.01.2021; 19.02.2021; 23.03.2021; 21.04.2021; 21.05.2021; 21.06.2021 г. 

2. Уведомление за паричен дивидент: 

- Решение на общото събрание на акционерите, проведено на 13.05.2021 г., относно 
вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – 
информацията е представена чрез платформата х3-Нюз на 13.05.2021 г.  

 

3. Уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната 
злоупотреба: 

- Съобщение от Бик Холд ООД, в качеството му на лице, тясно свързано с лице с 
ръководни функции в дружеството. Дружеството е представило уведомление, което 
съдържа информация за сделки, извършени за сметка на Бик Холд ООД, свързани с акции 
на Хидравлични елементи и системи АД - информацията е представена чрез платформата 
х3-Нюз на 31.05.2021 г. 

- Съобщение от Венцислав Калудов, в качеството му на лице с ръководни функции в 
дружеството. Дружеството е представило уведомление, което съдържа информация за 
сделки, извършени за сметка на Венцислав Калудов, свързани с акции на Хидравлични 
елементи и системи АД - информацията е представена чрез платформата х3-Нюз на 
04.06.2021 г. 

ХЕС АД обявява регулираната информация чрез медията х3-Нюз.   линк 

Цялата информация относно ХЕС АД е публикувана на сайта на дружеството в 
секцията „За инвеститори“:    линк 

 

 

        Прокурист: Венцислав Калудов 
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