
 

 

УД “Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД съблюдава Правила за личните сделки с финансови 

инструменти. Тези правила (по-долу „Правилата”) регулират сделките с финансови 

инструменти, сключвани от: 

 членовете на съвета на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД (“УД”); 

 инвестиционния консултант на УД; 

 всички други лица, които работят по договор за УД, 

наричани общо „заинтересовани лица”, когато сделките с финансови инструменти се сключват 

от посочените лица в лично качество за тяхна собствена сметка.  

Основната цел на Правилата е да се осигури: 

 спазването на принципите на сигурност, професионализъм и защита интересите на 

клиентите при управлението на портфейлите на лицата, с които "Ди Ви Асет 

Мениджмънт" ЕАД има сключен договор за управление на портфейл, или при 

предоставянето на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 

 защита на интересите на инвеститорите в управляваните от УД колективни 

инвестиционни схеми (КИС);  

 спазване на принципа за избягване на конфликт на интереси между заинтересованите 

лица и клиентите на УД и инвеститорите в управляваните от него КИС в случаите на 

сключване на лични сделки с финансови инструменти. 

В Правилата за личните сделки с финансови инструменти на УД “Ди Ви Асет 

Мениджмънт“ ЕАД са посочени основните принципи, които заинтересованите лица трябва да 

спазват при изпълнение на своите задължения. Основните принципи са: 

 равностойно третиране на всички клиенти на УД и инвеститорите в управляваните от 

УД КИС и професионално отношение на заинтересованите лица към клиентите, като 

се ограничават и предотвратяват възможностите за злоупотреби, манипулации и 

сделки с вътрешна информация от страна на тези лица, които имат достъп до 

информация за клиентите на УД и инвеститорите в управляваните от УД КИС; 

 избягване на конфликти на интереси между заинтересованите лица и УД и 

заинтересованите лица и клиентите на УД и инвеститорите в управляваните от УД 

КИС; 

 информиране на клиентите и инвеститорите във всички случаи, когато не могат да 

бъдат избегнати конфликти на техните интереси с тези на заинтересованите лица, с 

оглед взимане на информирано инвестиционно решение; 

 полагане на дължимата грижа за защита интересите на клиентите на 

УД/управляваните КИС; 

 третиране с приоритет на инвестиционните сделки на управляваните от УД КИС и 

тези на клиентите пред своите лични сделки с финансови инструменти; 

 стриктно спазване на забраната за използване на вътрешна информация. 

В Правилата за личните сделки с финансови инструменти на УД „Ди Ви Асет 

Мениджмънт“ ЕАД са регламентирани и задълженията на заинтересованите лица във връзка с 

опазването като строго конфиденциална на цялата информация, станала им известна при или 

по повод на изпълнение на професионалните и служебните им задължения. Разписани са и 

редът и условията за сключване на лични сделки, както и редът и сроковете за предоставяне на 

информация за притежаваните от заинтересованите лица финансови инструменти. 

Непосредственият контрол за спазване на Правилата, както и отчетността за сключваните 

лични сделки, е възложен на Ръководителя на Отдел „Нормативно съответствие“ на УД „Ди Ви 

Асет Мениджмънт“ ЕАД. 

 


