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Информация по чл. 105а  
от  ЗДКИСДПКИ  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ 

НА УД „ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД 

 

На 23.09.2020 г., е приета Политика за ангажираност на УД „Ди Ви Асет 
Мениджмънт” ЕАД имаща за цел да опише начина, по който УД включва в инвестиционна 
си стратегия своята дългосрочната ангажираност по отношение на управляваните от него 
колективни инвестиционни схеми (КИС) и по отношение на своите клиенти, чиито 
портфейли управлява, към дружествата, в които инвестира за тяхна сметка. Политиката за 
ангажираност отразява изискванията на чл. 105а и чл. 105б от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 
(ЗДКИСДПКИ) и на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 
май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на 
дългосрочната ангажираност на акционерите, и е приложима само спрямо инвестициите в 
акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран 
пазар в държава членка. 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД (УД) упражнява правото на глас и други права, 
свързани с акциите на дружествата, в които е инвестирано от името на КИС, съответно за 
клиент, чийто портфейл УД управлява, като извършва тези действия в съответствие с 
„Политиката на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД за упражняване правото на глас, 
произтичащо от финансовите инструменти в управляваните от дружеството портфейли“ 
(Политика за упражняване правото на глас). В случаите, в които се касае за управление на 
портфейл на клиент, упражняването на правото му на глас се извършва въз основа на 
изрично упълномощаване от страна на клиента, извършено в предписаната от закона форма. 

При вземане на решение за начина на упражняване правото на глас УД „Ди Ви Асет 
Мениджмънт“ ЕАД се ръководи от следните принципи: 

1. Правото на глас следва да се упражни в съответствие с инвестиционната политика 
и/или цели на съответната КИС, или клиент на УД, като се отчетат спецификите на 
управлявания портфейл; 

2. Правото на глас се упражнява в изключителен интерес, полза и защита на 
съответната КИС или клиент на УД; 

3. Правото на глас се упражнява по начин, който да предотврати и/или да управлява 
каквито и да било конфликти на интереси, които могат да възникнат при упражняване 
правото на глас, като се спазват следните принципите: 

а) всички КИС и клиенти на УД следва да се третират равнопоставено; 

б) не може да се предпочете интереса на дадена КИС или клиент на УД пред интереса 
на друг/а; 
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в) интересите на КИС и клиенти на УД следва да се предпочетат пред интереса на 
самото УД и/или на лица, работещи за УД; 

4. В случай на упражняване правото на глас от името на клиент(и) на УД съгласно 
сключен договор за управление на портфейл и на основание на изрично упълномощаване, 
и при условие че клиентът изрично е указал начините на гласуване по съответните точки от 
дневния ред, УД следва да се съобрази с тези указания. 

Във връзка със задължението си за оповестяване на информация относно изпълнение 
на Политиката за ангажираност, УД е определило в същата тази Политика следните 

критерии за незначително гласуване: 

 размерът на акционерното участие в акции от даден клас на съответното дружество-
емитент не надхвърля 1% (един процент) от емитираните акции от този клас и/или 

 от дневния ред на общото събрание е видно, че предметът на гласуването е свързан 
с процедурни въпроси, които не засягат дейността на дружеството, в което е 
инвестирано, по същество и които въпроси не са свързани с предмета на Политиката 
за ангажираност. 

Наличието на някой от изброените критерии за незначително гласуване се оценява 
от УД за всяко общо събрание поотделно. В случай че е налице някой от тези критерии, УД 
може да не оповестява информация за това как е упражнено правото на глас. 

Във връзка с упражняване на правото на глас, УД може да използва услугите на 
упълномощени съветници, които да му предоставят проучвания, съвети и препоръки за 
гласуване на общите събрания на дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар. 
Към момента УД може да използва услугите на упълномощени съветници само след 
изрична писмена договореност с клиентите. 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД 
не е участвало в акционерни събрания и съответно не е упражнявало право на глас, 
въз основа на задължения произтичащи от прилагането ѝ, или от прилагането на 
Политиката за упражняване правото на глас. 

За цитирания по-горе период УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД не е 
използвало услугите на упълномощен съветник. 

Настоящата информация се актуализира ежегодно, до три месеца след края на 
финансовата година, в която е упражнено правото на глас, и е достъпна на интернет 
страницата на Дружеството: www.dvam.bg до следващата ѝ актуализация. 

 Дата на публикуване: 31.03.2022 г. 


