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ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2016 г. 

 
Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективната връзка между публичното 

дружество, неговите акционери и потенциалните инвеститори при спазването на конкретните 
задължения по Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона срещу 
пазарните злоупотреби с финансови инструменти и други приложими закони и наредби. 

 
Стремежът на Надзорния и Управителния съвети е за провеждане на добро корпоративно 

управление за постигане на целите на дружесвото, като гарантират и защитават правата на своите 
акционери. Управленските решения са в интерес на дружеството и на неговите акционери при 
стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.  

 
Дейността на ДВИ през 2016 г.  бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по 

закон информация към КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността, поддържане на 
коректни взаимоотношения с акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни 
книжа на дужеството, като се предоставя информация относно текущото финансово и 
икономическо състояние на дружеството. 

 
Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез 

продукта на специализираната информационна система X3News, като за целта е сключен договор 
със „Сервиз финансови пазари” ЕООД, който всяка година се подновява с анекс, чрез публикации 
в централен ежедневник в-к „Капитал дейли” и чрез публикуване на необходимата информация на 
страницата на дружеството www.korado.bg  

 
През 2016 г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация, 

включваща годишен финансов отчет и междинни финансови отчети, поканата и материалите за 
свикване на редовно ОСА, протоколът от ОСА и друга регулирана информация по смисъла на 
ЗППЦК. 

Водени са регистри за 
- изпратени уведомления до КФН, БФБ и ЦД; 
- протоколи от заседанията на УС и НС; 
- материали за свикване на ОСА. 
 
Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки 

отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите 
материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на 
документите.  

 
Следи се за изпълнението на сключените договори и навременното плащане на дължимите 

такси по действащите тарифи за поддържане на емисията акции с БФБ, както и с Централен 
депозитар АД – за поддържане на регистър на ценните книжа, чрез откритите при него сметки и 
воденето на книга на акционерите на дружеството.  
 

 През изминалата година акционери и потенциални инвеститори проявяваха интерес към 
информация относно финансово икономическото състоя ние на „Корадо България” АД. Най-често 
задаваните въпроси бяха по следните теми: 

-  информация относно инвестиционната програма на дружеството и евентуални 
бъдещи такива 




