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Приложение № 9 

Към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 
 
 

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ 

ПРЕЗ  ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 
“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД 

 
1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на 

представляване, назначаване или освобождаване на прокурист. 

1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството през второто тримесечие на 

2016 година. 

1.4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с 

производството.- няма 

1.5. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени 

етапи, свързани с производството. 

1.6. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по 

чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - няма. 

1.7. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 

1.8. Промяна на одиторите на дружеството – няма 

1.9. Обявяване на печалбата на дружеството - “ЧАЙКАФАРМА 

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  приключи второто тримесечие на 2016 г. 

с нетна печалба в размер на 4 515 хил. лв. /31.12.2015г. – 7 780 хил.лв./ 

1.10. Няма съществени загуби и причини за тях. 

1.11. Няма  непредвидимо  или  непредвидено  обстоятелство  от  извънреден  характер, 

вследствие  на  което  дружеството  или  негово  дъщерно  дружество  е  претърпяло  щети, 

възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. 

1.12. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад. 

  1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно 

условията и реда за неговото изплащане – няма решение за разпределяне на дивидент на 

проведеното Общо събрание на 23.06.2016г. 

1.14. Възникване  на вземане,  което е  съществено  за  дружеството, с  посочване 

на  неговия падеж – няма. 
 

1.15. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. 

1.16. Увеличение  или  намаление  на  акционерния  капитал –На проведеното Общо събрание 

на 23.06.2016г. бе взето решение за увеличаване на акционерния капитал със 7 000 хил.лв и 

увеличение на резервите със 780 хил.лв. 

1.17. Не са водени преговори за придобиване на дружеството. 

1.18.  Няма  сключване  или  изпълнение  на  съществени  договори,  които  не  са  във  връзка  с 

обичайната дейност на дружеството. 

1.19. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - 

няма 

1.20.  Прекратяване  или  съществено  намаляване  на  взаимоотношенията  с  клиенти,  които 

формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- няма. 

1.21. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. 

През първото полугодие на 2016 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите 

фармацевтични компании в България, която не спира да добавя нови продукти в 

разнообразното си портфолио, като получава разрешения за употреба са следните лекарствени 

продукти: 

             Цисакса 2 mg/ ml инжекционен/инфузионен разтвор - невромускулен блокер, който 

се използва по време на хирургични и други процедури и в интензивно отделение, 
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употребяван като съпътстващ обща анестезия агент за облекчаване на скелетните мускули 

и за подпомагане трахеалната интубация и механичната вентилация. 

 

           Левор 5 mg/ ml инфузионен разтвор - за лечение на пневмония или усложнени 

инфекции на кожата и меките тъкани. 

 

            Аторва 40 mg и Аторва 80 mg филмирани таблетки - статин, който регулира нивата 

на липидите (мазнините). 

 

            Ибодриа 3 mg/ 3 ml инжекционен разтвор и Ибодриа 6 mg/ 6 ml концентрат за 

инфузионен разтвор - за лечение на костни заболявания, бифосфонати. 

През второто тримесечие на 2016 компанията завърши успешно международната фаза за 

третата децентрализирана процедура на дружеството за лекарствения продукт Тамайра твърди 

капсули. Процедурата бе приета, както от референтната страна България, така и от всичките шест 

засегнати страни – Чехия, Румъния, Гърция, Словакия, Португалия, Австрия. След настъпилата 

Национална фаза на процедурата за горецититрания лекарствен продукт, Чайкафарма получи 

разрешение за употреба в България. 

Освен, че Чайкафарма, в ролята си на висококачествен производител на лекарствени 

продукти регистрира на територията на ЕС, компанията очаква четири нови разрешения на 

лекарствените продукти Нордипин, Писизиф SR, Кардифренд и Бизор за територията на Косово. 

През второто тримесечие на 2016 дружеството подаде нови четири продукта за 

регистрация в Косово: Росста, Ко-Телсарт, Пизона и Диаб МР, за които също очаква разрешения 

за употреба. 

1.22. Няма големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството 

за последните три години/. 

1.23. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени 

мощности. 

1.24. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от 

приходите на дружеството. 

1.25. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за 

дейност /лиценз/. 

1.26. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 

задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най- 

малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

1.27. Няма актуализация на прогнозните резултати. 

1.28. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството. 
 

“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  уведомява  всички  

заинтересовани  лица,  че  междинния  финансов отчет на дружеството към 30.06.2016 год. не е 

заверен от регистриран одитор. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

              Бисер Георгиев 

Изпълнителен дирeктор 


