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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ 

НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД ЗА 2022 Г. 

 

 

Този отчет се публикува в изпълнение на задълженията, които УД „ЦКБ Асетс 

Мениджмънт“ ЕАД има съгласно чл.7 и чл.8 от приетата с решение на Съвета на 

директорите от 23.09.2020 г. и променена с решение от 26.10.2020 г. „Политика за 

ангажираност на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД“. 

 

Отчетът съдържа информация за: 

1. Участие или не на Общи събрания на акционерни дружества, в които са 

инвестирал управлявания от УД „ЦКБ Прайвит“; 

2. Причини за неучастие в Общи събрания на акционерни дружества; 

3. Информация, ако УД е използвало услугите на упълномощен съветник по 

смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК; 

4. В случаите, когато УД е участвало на Общо събрание, как е гласувало 

упълномощеното лице и какви са по-важните решения, които са взети. 

 

1. Участие или не на Общи събрания на акционерни дружества, в които са 

инвестирал управлявания от УД „ЦКБ Прайвит“. 

 

„ЦКБ Прайвит“ е колективна инвестиционна схема, която инвестира в 

акционерни дружества от страни членки на ЕС, които редовно раздават 

дивиденти на акционерите си. УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е 

участвало от името на „ЦКБ Прайвит“ на Общи събрания на акционерните 

дружества, в които е инвестирал. 

 

2. Причини за неучастие в Общи събрания на акционерни дружества. 

 

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ 

Прайвит“ на Общите събрания на акционерните дружества, в които е 

инвестирало,  поради следните причини: 

 

А. Дялово участие под 1% от капитала на съответното дружество. Такова 

участие се счита за несъществено и съответно гласуването се счита за 

незначително, съгласно чл.7 на приетата „Политика за ангажираност“. Това 

е случаят на всички дружества от страни членки на ЕС; 

Б. Разходите за участие в Общите събрания на дружествата, в които е 

инвестирал „ЦКБ Прайвит“ са значителни и биха оказали съществено 

влияние върху цената на „ЦКБ Прайвит“. Това е случаят на всички 

дружества от страни членки на ЕС; 

 

3. Информация, ако УД е използвало услугите на упълномощен съветник по 

смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 



 

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ 

Прайвит“ на Общите събрания на акционерните дружества, в които е 

инвестирало чрез упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 

 

4. В случаите, когато УД е участвало на Общо събрание, как е гласувало 

упълномощеното лице и какви са по-важните решения, които са взети. 

 

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не е участвало от името на „ЦКБ 

Прайвит“ в общите събрания на дружествата, в които е инвестирало, поради 

причините , посочени в точка 2. 


