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УВЕДОМЛЕНИЕ 
на основания чл.75а,ал.5  от Закона за пазарите на финансови инструменти 

 
 

Като взеха под внимание съображения 16, 17 и 18 на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/828 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 
2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на 
акционерите (Д828), и съгласно чл. 3Ж от същата, както и чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ във връзка с 
ал. 1 и 3 на същия, Кристина Димитрова Бояджиева и Полина Радославова Маринова, в 
качеството си на управители на инвестиционен посредник „Гранд Кепитал “ ООД, 
достигнаха до следното решение: 
 

Tъй като ИП „Гранд Кепитал “ ООД, макар да предоставя услуга по управление на 
портфейл, не купува акции в търговски дружества и не разполага с права на глас при 
гласувания на общи събрания на такива дружества, „Гранд Кепитал“ ООД не може да 
изпълни действията, упоменати в член 3Ж на Д828, а именно: 
 
- наблюдаване на съответните аспекти на дружества, включително стратегия, финансови и 
нефинансови резултати и риск, капиталова структура и социално въздействие, въздействие 
върху околната среда и корпоративно управление; 
- водене на диалог с дружества; 
- упражняване на правото на глас и на други права, свързани с акции; 
- сътрудничество с други акционери, общуване със съответните заинтересовани страни от 
дружества; 
- управление на реалните и потенциалните конфликти на интереси 
 

Тъй като, при предоставяне на услугата за управление на портфейл, ИП “Гранд 
Кепитал“ ООД не разполага с и не упражнява право на глас в общите събрания на търговски 
дружества, „Гранд Кепитал“ ООД не може да предостави общо описание на начина на 
гласуване, обяснение на най-важните гласувания и използването на услугите на 
упълномощени съветници. ИП„Гранд Кепитал“ ООД също не може, поради същите причини, 
да оповестява публично как е гласувано на общите събрания на  такива дружества. 
 

Поради горното, Кристина Димитрова Бояджиева и Полина Радославова Маринова, в 
качеството си на упраители на инвестиционен посредник ИП „Гранд Кепитал“ ООД, взехме 
решение управляваното от нас дружество да не приема Политика за ангажираността. 
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гр.София 


