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ОТЧЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА  ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

НА „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД 

за 2017 г.  

 

Настоящият Отчет за дейността на Вилма Василева – Директор за връзки с инвеститорите на 

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на 

Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се представя на акционерите на Редовното 

годишно общо събрание на акционерите.  

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г., 

и извършените оповестявания на регулирана информация, оповестяването на вътрешна 

информация, комуникация с акционерите на дружеството, потенциалните инвеститори. 

Основните цели и насоки в дейността на Директора за Връзки с инвеститорите през 2016 г.  

бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните 

разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и Националния кодекс за корпоративно 

управление.  

В дружеството има разработена  политиката за разкриване на информация в съответствие 

със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата 

политика корпоративното ръководство ме е натоварило с поддържането на система за разкриване 

на информация. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на 

адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не 

позволява злоупотреби с вътрешна информация.  

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез 

избраната медийна агенция. Дружеството полза единна точка за разкриване на информация по 

електронен път, като по този начин информацията достига едновременно и в некоригиран вид до 

обществеността, КФН и регулирания пазар на ценни книжа. Информация в некоригиран вид и в 

същия обем се публикува и на електронната страница на дружеството. По този начин 

изпълнителното ръководство на дружеството гарантира, че системата за разкриване на 

информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава 

възможност за обективни и информирани решения и оценки. 

Дружеството изготвя ежегодно корпоративен календар, в който са посочени конкретните 

дати за оповестяване на регулирана информация, както и оповестяванията свързани със свикването 

и провеждането на Общо събрание на акционерите.  

Чрез изпълнение на своите задължения и изпълнение на политиката за разкриване на 

информация гарантирам,  че правилата и процедурите, съгласно които се извършват 

придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на 

съществени части от активите са ясно и своевременно оповестявани.  
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Дружеството поддържа електронна страница с утвърдено съдържание, обхват и 

периодичност на разкриваната чрез нея информация. Съдържанието на електронната страница на 

дружеството покрива изцяло препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.  

Дружеството поддържа и англоезична версия на корпоративната електорнна страницата с 

идентично съдържание.  

Като ДВИ участвам активно в актуализацията на информацията в електронната страница.  

Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление.  

Считам, че с дейността си през 2017 г. съм създала предпоставки за достатъчна прозрачност 

във взаимоотношенията  си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия 

пазар.  

През 2017 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по 

реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. 

 

И през 2018 година, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на „ЗАВОД ЗА 

ХАРТИЯ БЕЛОВО” АД ще продължа да спазвам и  прилагам международно признатите 

принципи за добро корпоративно управление, залегнали Националния кодекс за корпоративно 

управление, както и етичните принципи, залегнали в Кодекса на директорите за връзки с 

инвеститорите. 

Ще продължа да съдействам на корпоративното ръководство на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ 

БЕЛОВО” АД за подобряване и улесняване на връзката с акционерите,  институциите и 

усъвършенстване на корпоративното управление, както посредством директни срещи с 

ръководството, така и посредством разширяване на обема от представяна информация на 

електронната страница на дружеството. 

 

 

Директор за връзки с инвеститорите: 

                          Вилма Василева  

 


