ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ ЕАД ЗА 2020 Г.

Настоящият отчет се изготвя на основание чл.105а от ЗДКИСДПКИ и приета „Политика за
ангажираност от СД на УД Златен лев капитал ЕАД.
Основните цели и принципи на Политиката за ангажираност прилагана от УД „Златен лев
капитал“ ЕАД са насочени към подобряване на дългосрочното създаване на стойност от емитентите, в
които се инвестира, дългосрочното управление на риска от инвестициите на управляваните колективни
инвестиционни схеми (управляваните КИС) и гарантиране, че правата на глас в общите събрания на
емитентите се упражняват, след като е взето информирано решение.
Управляващото дружество счита, че полагането на дължимата грижа е съществена част от
отговорността му като инвеститор в капитала на емитентите от името на управляваните КИС.
УД „Златен лев капитал“ ЕАД е извършил текущо проследяване както на публично разкривана
от емитентите информация (годишни и междинни отчети, публично разкривана на вътрешна
информация и уведомления за дялови участия и всяка друга информация, която емитентът е длъжен
да публикува съгласно приложимото законодателство), така и на информация публикувана от
съответния регулаторен пазар. Управляващото дружество е следил и информацията, публикувана от
специализирани информационни агенции, както и такава, публикувана на интернет страниците на
съответните емитенти.
УД „Златен лев капитал“ ЕАД е взел предвид и всяка друга налична в публичното пространство
информация, която е счел за относима към изпълнението на ангажираността си спрямо конкретен
емитент. С оглед изпълнение на ангажираността си към управлението на инвестициите на
управляваните КИС, управляващото дружество е извършил анализ на събраната информация за
емитентите.
Преди участието си на общо събрание на акционерите, УД „Златен лев капитал“ ЕАД,
независимо от събраната информация задължително се е запознал с публикуваните материали, и ако
е било необходимо е изискал и допълнителна информация от емитентите.
Настоящата информация за изпълнение на политиката за ангажираност на УД „Златен лев
капитал“ ЕАД се отнася за проведени общи събрания на акционерите в периода 19.10.2020 г. 31.12.2020 г.
Съгласно Политиката за ангажираност УД „Златен лев капитал“ ЕАД е преценил за всеки
конкретен случай доколко едно гласуване е значително с оглед интереса произтичащ от инвестициите
на управляваните КИС и важността на определени точки от дневния ред и дългосрочната си стратегия.
УД „Златен лев капитал“ ЕАД прилага следните критерии за значимост на всеки емитент и
съответно необходимостта от участие на представител на управляващото дружество в провеждано
общо събрание на акционерите на конкретен емитент:
1.

Предмет на гласуването - доколко то е съществено и предполага участието на представител
на управляващото дружество в съответното общо събрание, с оглед въпросите от обявения
дневен ред.

2.

Размер на дялово участие - размерът на дяловото участие се приема за значителен, когато
участието на всички управлявани договорни фондове в съответния емитент надхвърля 5 %
от неговия капитал или същото надхвърля 5 % от стойността на активите на отделен
управляван договорен фонд.

3.

Разходи за участие в общо събрание на акционерите - в случаите, когато разходите на
управляващото дружество за участие в конкретното общо събрание на акционерите
значително биха надхвърлили ползите и интереса от съответната инвестиция.

За периода от 19.10.2020 г. до 31.12.2020 г., емитенти провели общи събрания на акционерите
са:
1.

Нео Лондон Капитал гр. София. Общото събрание на акционерите е проведено на
16.10.2020 г;

2.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София. Общото събрание на акционерите е
проведено на 21.10.2020 г;

3.

„Регала“ АД, гр. Варна. Общото събрание на акционерите е проведено на 30.10.2020 г.;

4.

„ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София. Общото събрание на акционерите е проведено на
05.11.2020 г;

5.

„Кепитъл мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София. Общото събрание на акционерите е проведено
на 06.11.2020 г.

Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД не е изпратило свой представител, не е
упълномощавало друг участник и не е използвал услугите на упълномощени съветници по повод
упражняването на правото на глас в проведените общи събрания на посочените дружества, поради
следните причини:
1.

Незначителност на участието, съгласно приетите в Правилата на управляващото дружество
критерии за значимост, а именно:
• размерът на дяловото участие на всички управлявани договорни фондове в посочените
дружества не надхвърля 5 % от техния капитал;
• размерът на дяловото участие на отделните договорни фондове в посочените
дружества не надхвърля 5 % от стойността на активите им.

2.

Съобразяване с ограниченията за събиране на повече хора на едно място, въведени с
мерките, свързани с извънредната епидемиологична обстановка.

Настоящата информация е изготвена на 30.03.2021г.

