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ПОЛИТИКА  

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

И ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 
 

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Корпоративното управление на "ВИПОМ" АД осигурява навременно и точно 

оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството. Оповестяването 

включва съществена информация за финансовите и оперативни резултати от дейността, 

структурата на акционерна собственост и правата за гласуване, информация за членовете на 

Съвета на директорите, съществените рискове, структурата на управление и фирмени 

политики. 

 "ВИПОМ" АД извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на 

Националния кодекс за корпоративното управление и прилага настоящата политика като 

неразделен елемент на изискванията на Кодекса. 

 Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на 

правилото за равнопоставено отношение към акционерите, заложено в Програмата на 

"ВИПОМ" АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно 

управление. 

 "ВИПОМ" АД предоставя на заинтересовани лица необходимата информация за 

дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би 

спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение. 

 "ВИПОМ" АД се ангажира да разкрива на обществеността регулираната информация 

по начин, който осигурява най-широко и едновременно разпространение до възможно най-

широк кръг лица по начин, който не ги дискриминира. 

 

 ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ 

 "ВИПОМ" АД отдава изключително значение на получаване на изчерпателна и 

навременна информация за общото събрание на акционерите, включително информация за 

датата, часа и мястото, дневния ред на общото събрание, конкретните предложения за 

решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на 

глас на акционерите. 

 В срок не по-малко от 45 дни преди датата на общото събрание дружеството 

предоставя на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, 

"Централен депозитар" АД и обществеността материалите за събранието. Когато дневният 

ред включва избор на членове на съвета на директорите, в материалите се включват и данни 

за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените лица. От 

деня на публикуване на поканата акционерите могат да се запознаят с материалите за общото 

събрание и в офиса на дружеството - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. При поискване 

от акционер, писмените материали се предоставят безплатно. 

 В рамките на общото събрание всеки акционер може да зададе въпроси към 

ръководството на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на 

Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по 

същество на въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и 

търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват 

вътрешна информация. 

 Всички заинтересувани лица могат да получат ежедневно информация за цената на 

акциите на "ВИПОМ" АД (борсов код 4VI; ISIN-код на емисията BG11VIVIAT15) от 

специализираната ежедневна и периодична преса, от специализираните интернет-сайтове, от 
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интернет-страницата на "Българска фондова борса - София" АД - пазар BaSE 

(http://basemarket.bg/) – раздел "Данни за търговията" – подраздел "Данни за емитента и 

емисията". 

 Като публично акционерно дружество, спазвайки законовите си задължения, 

"ВИПОМ" АД публикува уведомления за своите действия. 

 Интернет-страницата на "ВИПОМ" АД (www.vipom.ru/bg) съдържа разнообразна и 

полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. На нея се 

публикуват докладите за дейността на Съвета на директорите, Програмата за прилагане на 

международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, Устава на 

дружеството и вътрешните нормативни документи, отчетите за работата на директора за 

връзки с инвеститорите, данни за членовете на Съвета на директорите. В интернет-

страницата на "ВИПОМ" акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат 

полезна информация за дивидентите и начина на продажба на техните акции. Там се 

публикуват материалите за провеждане на общите събрания на акционерите и могат да бъдат 

използвани образците на пълномощно за участие чрез представител в тях. 

 "ВИПОМ" АД провежда последователна политика на отворени врати. Акционери, 

потенциални инвеститори и заинтересовани лица могат да общуват както пряко с директора 

за връзки с инвеститорите, така и с членовете на Съвета на директорите на дружеството. 

 

 ІІІ. РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

 "ВИПОМ" АД периодично разкрива информация пред Комисията за финансов надзор, 

"Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и обществеността, като 

представя годишни и шестмесечни (за първите шест месеца на финансовата година) отчети и 

тримесечни уведомления за финансовото състояние (за 1-во, 3-то и 4-то тримесечие) на 

индивидуална основа. Всеки отчет е придружен от доклад за дейността на компанията през 

отчетния период, а уведомленията - от пояснителни бележки по тях. След обобщаване на 

финансовите резултати на дъщерните предприятия, дружеството представя тези документи и 

на консолидирана основа.  

 "ВИПОМ" АД използва и електронна медия за предоставяне на регулираната 

информация на инвестиционната общност в пълен нередактиран текст по начин, който 

осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и 

неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника. Дружеството е сключило договор 

с „Борсова и информационна компания - Капиталов пазар“ ЕООД, по силата на който 

разкриваните от дружеството регулирана информация и финансови отчети се публикуват на 

интернет-страница: http://www.beis.bia-bg.com - раздел Регулирана информация. 

 Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – 

София" АД и "Централен депозитар" АД и публикува на своята интернет-страница и всички 

покани за общи събрания на акционерите, придружени с писмените материали по дневния 

ред, а впоследствие – и протоколите от събранията, включително подробна информация за 

изплащане на дивиденти, ако е взето решение за това. 

 Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно установени 

обстоятелства при тяхното настъпване. Особено значение се отдава на вътрешната 

информация  - това е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща 

се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един 

или повече финансови инструменти, ако публичното й огласяване може да окаже съществено 

влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях 

дериватни финансови инструменти. Задължението за уведомяване в този случай се 

изпълнява от дружеството до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението 

или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския 

регистър – до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно 

от 7 работни дни от вписването.  

 "ВИПОМ" АД публикува вътрешната информация след публичното й разкриване на 

своята страница в интернет за нормативно определения срок от пет или десет години. 

http://basemarket.bg/
http://www.vipom.ru/bg
http://www.beis.bia-bg.com/
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 Директорът за връзки с инвеститорите има задължение да осигури навременното и 

достоверно разкриване на информация за дейността на дружеството съгласно изискванията 

на закона. В дружеството се изготвя и поддържа актуален календар на корпоративните 

събития, включително за всички дължими уведомления от дружеството, които следва да 

бъдат предоставени на компетентните органи. Календарът на корпоративните събития се 

публикува на интернет сайта на дружеството. 

 

 ІV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИИ 

 Ръководството на "ВИПОМ" АД осъзнава, че представянето в специализирани 

издания влияе благоприятно върху доброто корпоративно лице на компанията, подобрява 

информираността на акционерите, разширява кръга на инвеститорите и заинтересованите 

лица, популяризира предприятието и произвежданата от него продукция.  

 "ВИПОМ" АД гарантира, че представената информация към специализирани медии 

ще бъде точна, прецизирана и достоверна. 

 Директорът за връзки с инвеститорите е основно свързващо звено между 

управлението на компанията и нейните акционери, инвеститори и специализираните медии. 

Той осигурява цялостната политика по отношение на връзките с икономическите издания и 

други медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява информация за 

състоянието и плановете на дружеството. 

 Членовете на Съвета на директорите ще предоставят необходимия обем публична 

информация и ще съдействат на директора за връзки с инвеститорите при извършване на 

неговата дейност. 

 При предоставяне на информацията се съблюдават принципите за защита на 

търговската тайна, ангажимента за едновременно оповестяване и задължението за 

недопускане на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови 

инструменти. 

 

 

 

 Настоящата Политика е утвърдена от Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД на 

08.11.2016 година. Същата е неразделна част от Програмата за прилагане на стандартите, 

залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. 


