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ПОЛИТИКА 
 

НА "ВФ АЛТЪРНАТИВ АД" АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ 
И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Корпоративното управление на „ВФ Алтърнатив“ АД осигурява точно и 

пълно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на 

дружеството. Оповестяването включва цялостна и детайлна информация за 

оперативните и финансови резултати на дружеството, мажоритарната 

акционерна собственост и правата за гласуване, информация за членовете на 

Съвета на директорите, съществените рискове и структурата на управление. 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД извършва дейността си в съответствие с принципите 

и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление. 

 

Политиката за предоставяне, разпространяване и разкриване на 

информация се основава  на правилата за равнопоставеност на акционерите. 

„ВФ Алтърнатив“ АД предоставя на заинтересувани лица необходимата 

информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото 

състояние и всичко необходимо за правилната им ориентация и вземане на 

решение. 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД се ангажира да разкрива на обществеността 

регулираната информация по начин, осигуряващ широко и цялостно 

разпространение до възможно най-голям кръг лица във всяка държава - членка 

и по начин, който не ги дискриминира. 

 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД отдава изключително значение на получаване на 

изчерпателна и навременна информация за общото събрание на акционерите 

(ОСА), включително информация за датата, часа и мястото, дневния ред на 

общото събрание, конкретните предложения за решения по всяка точка от 

дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на 

акционерите. 

 

Материалите за събранието се предоставят на Комисията за финансов 

надзор, на „Българска фондова борса – София“ АД и на „Централен  депозитар“ 

АД  най-малко 30 дни преди датата на общото събрание на дружеството. Когато  

дневният  ред включва избор на членове на съвета на директорите, в 
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материалите се включват и данни за имената, постоянния адрес и 

професионалната квалификация на предложените лица. От деня на вписване на 

поканата в Търговския регистър акционерите могат да се запознаят с 

материалите за общото събрание и в офиса на дружеството всеки работен ден. 

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер 

безплатно. 

 

По време на общото събрание всеки акционер може да задава въпроси 

към ръководството на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на 

дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на 

въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и 

търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които 

представляват вътрешна информация. 

 

 Всички заинтересувани лица могат да получават ежедневно информация 

за цената на акциите на „ВФ Алтърнатив“ АД от сайта на Българска фондова 

борса http://www.bse-sofia.bg като изберат Търговия > Данни за търговията > 

Търговия на регулиран пазар (текуща сесия и към определена дата). 

 

Интернет страницата на „ВФ Алтърнатив“ АД www.vfalternative.com 

съдържа разнообразна, подробна и полезна информация за акционерите, 

инвеститорите и всички заинтересувани лица. Акционерите могат да се 

запознаят със своите права и да получат полезна информация за дивидентите и 

начина на продажба на техните акции. Могат да ползват стандартни формуляри, 

във връзка с правата им на акционери, в това число и образцец  на пълномощно 

за участие в общо събрание на акционерите. Предвидена е възможност за 

обратна връзка с всяко заинтересувано лице чрез прозорец за въпроси и 

отговори. 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД провежда последователна политика на отворени 

врати. Освен на ОСА, дружеството кани всеки заинтересован инвеститор в своя 

офис за разговори. В допълнение, акционери, потенциални инвеститори и 

заинтересовани лица могат да общуват пряко с директора за връзки с 

инвеститорите, чийто телефон и и-мейл са публикувани на интернет страницата 

на дружеството. 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД е регистриран като администратор на лични данни по 

смисъла на Закона за защита на личните данни. Акционерите при необходимост 

предоставят своите лични данни съгласно изискванията на Закона за публично 

предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Данните се използват само за 

цели, посочени в тези закони. Предоставените лични данни се обработват и 

съхраняват на електронен и на хартиен носител и са защитени с надеждни 

методи и средства. „ВФ Алтърнатив“ АД не променя и не разкрива лични данни 

http://www.bse-sofia.bg/
http://www.bse-sofia.bg/?page=SessionResults
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на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, 

освен в предвидените от закона случаи. „ВФ Алтърнатив“ АД не предоставя 

лични данни за целите на директни маркетингови кампании. 

 

 

ІІІ. РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД периодично разкрива информация пред Комисията за 

финансов надзор и инвестиционната общественост, като представя годишни и 

тримесечни отчети. Всеки отчет е придружен от доклад за дейността на 

компанията през отчетния период. 

 

Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, „Българска 

фондова борса – София“ АД и Търговски регистър всички покани за общи 

събрания на акционерите, придружени с писмените материали по дневния ред, а 

впоследствие – и протоколите от събранията, включително подробна 

информация за изплащане на дивиденти, когато е взето решение за това. 

 

Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно 

установени обстоятелства при тяхното настъпване. Особено значение се отдава 

на вътрешната информация по смисъла на чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014. 

Това е всяка конкретна информация, свързана с дейността на емитента, която 

не е публично огласена, ако публичното й огласяване може да окаже 

съществено влияние върху цената на финансовите инструменти или на цената 

на свързани с тях деривати. Задължението за уведомяване в този случай се 

изпълнява от дружеството по правилата на чл.17 от Регламент (ЕС) №596/2014 . 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД използва „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД в 

качеството му на оператор на информационна система и медия X3News за 

предоставяне на регулираната  информация на инвестиционната общественост  

в пълен нередактиран текст по начин, който осигурява сигурност на връзката, 

минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и 

гарантира сигурност на източника. Освен задължителните по закон отчети, 

дружеството публикува в медията и месечен бюлетин. Информацията е налична 

на интернет сайта www.x3news.com.  

 

Цялата информация по този раздел се публикува и на интернет сайта на 

дружеството www.vfalternative.com за срок от пет години. „ВФ Алтърнатив“ АД 

гарантира, че информацията, публикувана на интернет сайта, е идентична по 

съдържание с информацията, предоставена на регулаторните органи и на 

обществеността. 

 

Директорът за връзки с инвеститорите има задължението да осигури 

http://www.x3news.com/
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навременното и достоверно разкриване на информация за дейността на 

дружеството съгласно изискванията на закона. В дружеството се изготвя и 

поддържа актуален финансов календар, който се публикува на интернет сайта 

на дружеството. 

 

 

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Корпоративното ръководство утвърждава политиката за разкриване на 

информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове. 

В съответствие с тази политика ръководствотo създава и поддържа 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. „ВФ Алтърнатив“ 

АД гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, 

навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за 

обективни и информирани решения и оценки.  

 

Корпоративното ръководство утвърждава и контролира спазването на 

вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за 

разкриване на информация по начин, който гарантира равнопоставеността на 

адресатите.  

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕДИИ 

 

Ръководството на „ВФ Алтърнатив“ АД осъзнава, че представянето в 

специализираните икономически издания влияе благоприятно върху доброто 

корпоративно лице на компанията, подобрява информираността на акционерите 

и разширява кръга на инвеститорите и заинтересуваните лица. 

 

„ВФ Алтърнатив“ АД гарантира, че представената информация към 

финансовите журналисти е точна, прецизирана и достоверна. 

 

Директорът за връзки с инвеститорите е основно свързващо звено между 

управлението на компанията, нейните акционери, инвеститори и 

специализираните икономически медии. Членовете на Съвета на директорите ще 

предоставят необходимия обем публична информация и ще съдействат на 

директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност. 

 

При предоставяне на информация се съблюдават принципите за защита 

на търговската тайна, ангажимента за едновременно оповестяване и 
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недопускане на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на 

финансови инструменти. 

 

Настоящите правила и политики са приети и утвърдени с Протокол 

от заседание на Съвета на директорите на „ВФ Алтърнатив“АД, 

проведено на 03.05.2019 година. 

 
 
 
 


