
Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите 

услуги Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 и информация по чл. 3.3 от 

Част 3 на ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД 

 Брой финансови инструменти на емитенти, които няма ESG политика, вкл. в обхвата на 

подходящи финансови инструменти по доверително управление – 0. 

 Брой финансови инструменти на емитенти, които имат ESG политика и в доклада за 

дейността в частта нефинансови показатели е налична отрицателна информация или 

неспазване по отношение на ESG цели, вкл. в обхвата на подходящи финансови 

инструменти по доверително управление – 0. 

 Случаи на предоставени услуги по гласуване по отношение на доверителен портфейл – 

0. 

 Случаи на включени в портфейла финансови инструменти, надхвърлящи 1% от дадена 

емисия, за които не е упражнено право на глас – 0, от които отказ от гласуване във връзка 

с нарушаване на ESG политика – 0. 

 Емитенти, за които е налична одитирана ESG информация, обект на оповестяване от ИП 

във връзка с попечителски услуги и договори за доверително управление – 0. 

 Публикувани съобщения във връзка с корпоративни събития на електронната страница 

на ИП – 68 публикации, отнасящи се до 242 корпоративни събития. 

 Получени пълномощни за гласуване от страна на акционер или облигационер в публична 

емисия – 0. 

 При извършване на инвестиционни проучвания и на анализи, свързани с търгови 

предложения и проспекти за публично предлагане, ИП задължително включва в анализа 

и въпроси към дружеството по отношение на ключови ESG аспекти. Дружеството е 

извършило 8 такива анализи през 2021. 

 Участие в организиране на публично или частно предлагане на емисия на емитент, със 

съществени ESG аспекти на дейността – 1 емисия, в размер на 30.2 млн. евро. 

 Случаи на гласуване от името на различни акционери или облигационери, с различно 

упражнен глас – 0. 

 Случаи на гласуване от името на различни акционери или облигационери, с еднакво 

упражнен глас – 0. 

ИП използва специално назначено на трудов договор лице, Росен Димитров, за извършване 

на текущ мониторинг по отношение на изпълнение на политика за ангажираност, с 

проследяване на налична информация в Блумбърг, Ройтерс и годишните отчети на емитентите 

относно наличие и изпълняване на ESG  цели от тях, при определянето на финансови 

инструменти на определен емитент за подходящи. В случай, че при инвестиционните си цели, 

клиентът изрично е посочил, че не приоритизира такива цели, ИП уведомява клиента, че липсата 

или неспазването на ESG  цели може да доведе до санкции, вкл. разходи за съответния емитент, 

които да имат съществено отрицателно въздействие върху цените на финансовите инструменти 

в бъдеще. 

ИП уведомява клиентите за възможността да възложат на ИП да гласува от тяхно име с 

притежаваните финансови инструменти, като при заявен интерес от клиента, го уведомява за 

очакваните разходи и точките в съответния дневен ред, за които клиентът следва да предостави 

инструкция за гласуване от страна на пълномощника. В случаите, когато притежаваните 

инструменти са под 1% от съответните права на глас, и ИП съгласно принципа на 

пропорционалност би упражнил правото на глас чрез делегиране на пълномощник на 



миноритарните акционери, ИП включва съответните повишени разходи от такова делегиране в 

информацията до клиента. 


