
п р о г р а м а

за прилагане на международно признатите 
стандарти за добро корпоративно управление и 

въвеждане и спазване на Националния Кодекс за 
Корпоративно Управление

Настоящите правила за добро корпоративно управление се приемат с цел 
да се осигури взаимодействие между акционерите и управленския екип и да 
се създаде система от взеимоотношения между акционерите, съвета на 
директорите и други представители на компанията. Целта на правилата е 
да се постигне съчетание от правни и институционални споразумения, 
управляващи поведението на икономическия субект Премиер Фонд АДСИЦ 
в интерес на акционерите, при разделяне на собствеността от 
управлението. Приемането на нормите на Националния Кодекс за 
Корпоративно Управление ще затвърди прилагането на модерните 
европейски принципи за управление, отношения с акционерите и 
заинтересованите лица, разкриване на информация и контрол.

Правилата трябва да създадат подходи, чрез които акционерите са 
гарантирани, че действията на директорите и служителите осигуряват 
изгода за акционерите. Като резултат се очаква формирането на 
разнообразни бариери и балансьори за защита на интересите на 
акционерите в условията на разделяне на собственост от управление, в 
което не всички собственици са представени. Правилата трябва да 
създадат и процедури за достъп на акционерите до информация за 
дружеството, без да се нарушават разпоредбите на нормативната база, 
забраняваща разпространение на вътрешна информация.

Управлението на дружеството ще се извършва при съблюдаване на 
следните принципи :
- принцип на защита на акционерите
- принцип на равнопоставеност на акционерите
- принцип на максимизиране на изгодата за акционерите
- принцип на отговорността на ръководните органи спрямо акционерите
- принцип на прозрачност на действията на ръководните органи спрямо 

акционерите
- принцип на разкриване на информация
- принцип на забрана за търговия с вътрешна информация



В дейността си членовете на Съвета на Директорите имат следните 
основни задължения :
1. Доверителни задължения -  за лоялност :
- да се действа в интерес на компанията
- да се избягват конфликти на интереси
- използване на властта според предназначението
2. Задължения да се действа с необходимата грижа и умения.

В дейността си дружеството да съблюдава стриктно нормативните 
изисквания за разкриване на информация и с настоящите правила Съветът 
на Директорите дефинира отделните равнища :
1. Равнище фирма - от финансово-счетоводно естество, за цялостната 

стопанска дейност и съпътстващи разяснителни бележки -  според 
нормативните актове.

2. Равнище проект -  отделни, бъдещи дейности, включително нова емисия 
ценни книжа -  проспект.

3. Равнище информация -  ситуационно обусловена информация -  
ситуационен характер поради естеството на отразяваното събитие.

В дейността си дружеството да осигури :

1. Равно третиране на акционерите.
Корпоративното управление следва да осигури равно третиране на 
акционерите, включително на миноритарни и чуждестранни акционери. 
Всички акционери следва да имат възможността да получат ефективна 
компенсация за нарушаване на техните права. Процедурите по провеждане 
на общото събрание на акционерите следва да позволят равно третиране 
на всички акционери. Процедурите на компанията не следва да правят 
трудно и скъпо подаването на гласуването.

2. Роля на акционерите в корпоративното управление.
Корпоративното управление следва да признава правата на акционерите, 
установени със закон и да насърчава активното сътрудничество между 
корпорацията и акционерите в създаване на богатство, работни места и 
устойчивост на финансово стабилно предприятие.

3. Отговорности на ръководните органи.
Корпоративното управление следва да осигури стратигическите начала на 
компанията, ефективен надзор върху мениджмънта от страна на 
ръководните органи, както и отчетност на ръководните органи пред 
акционерите. Членовете на ръководните органи следва да действат при 
пълна информираност, честност, с дължимото внимание и грижа и в най- 
добър интерес на компанията и акционерите. В случаите, когато решенията 
на ръководните органи могат да влияят различно върху различните групи



акционери, ръководните органи трябва справедливо да третират всички 
акционери.

4. Ръководните органи изпълняват следните ключови функции:
- Преглед и управление на корпоративната стратегия, на основните 

планове, на политиката в областта на рисковете, на годишните бюджети 
и бизнес планове; установяване на основните цели и задачи; контрол 
върху приложението и дейността на корпорацията; надзор върху 
основните инвестиционни разходи и продажби на активи.

- Подбор при предлагането на управленските изпълнителски кадри, 
контрол върху дейността им, размествания при необходимост и контрол 
върху изпълнението на плановете.

- Контрол и преразглеждане на възнаграждението на управленските 
изпълнителски кадри и членовете на ръководните органи, както и 
гарантиране на прозрачен и законосъобразен процес на определяне на 
членовете на ръководните органи.

- Контрол и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси на 
мениджмънта, на ръководните органи и акционерите, включително 
неправомерно използване на корпоративните активи и злоупотреби по 
сделки.

- Осигуряване на надежност на корпоративната счетоводна и финансова 
система, включително независим одит. Гарантиране, че независимият 
одит и съответните системи за контрол функционират и по-специално 
системите за контрол върху риска и финансов контрол и че са изградени 
в съответствие със закона.

- Надзор върху процеса на оповестяване и комуникация.

Във връзка с приетия от БФБ София АД Национален Кодекс за 
Корпоративно Управление и Практика на КФН Съветът на Директорите на 
Премиер Фонд АДСИЦ декларира, че приема и спазва Националния Кодекс 
за Корпоративно Управление. Идеите за икономическа свобода на 
стопанските субекти и пазарна демокрация, залегнали в кодекса са водещи 
при управлението на дружеството, разкриването на информация и връзките 
с акционерите и заинтересованите лица. СД приема Кодекса като стандарт 
за добра практика и средство за общуване.

Настоящата програма е приета на заседание на Съвета на Директорите на 
Премиер Фон,

Съставил: X . , Изпълнителен Директс


