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Подробни мотиви за взето решение за неприемане на политика за 

ангажираност от ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД, съгласно чл. 75а, ал.5 от 

ЗПФИ 

 
Разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО (Директивата) по отношение 

на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, с които се въвеждат 

нови правила за по-нататъшно насърчаване на ефективното управление и вземането на 

решения за дългосрочни инвестиции бяха включени в българското законодателство в 

чл.75а от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). С Директива 2007/36/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета се определят изисквания по отношение на 

упражняването на някои права на акционерите, произтичащи от притежанието на акции с 

право на глас, във връзка с участия в общи събрания на акционерите на дружества, чието 

седалище се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на 

регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава членка.  

 

Съгласно чл. 75а от ЗПФИ инвестиционен посредник, предоставящ услуга по 

управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, 

допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, е задължен да приеме, 

публикува и спазва политика за ангажираност или да вземе мотивирано решение да не 

приема такава. 

 

Към настоящия момент , ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД не извършва услугата 

по управление на портфейл на своите клиенти, поради което ръководството на 

дружеството е взело решение на този етап да не приема политика за ангажираност, 

съгласно чл. 75 а, ал. 5 от ЗПФИ, като мотивите за това са приложени по-долу, както 

следва: 

 

ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД няма сключени договори за управление на 

портфейл. В случай, че това се промени, ще бъдат предприети мерки по изготвяне на 

Политика за ангажираност.  

 

С цел гарантиране възможността клиентите на ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД, 

които ползват останалите услуги на ИП и които вземат самостоятелни решения относно 

своите инвестиции, да упражнят своите права на акционери, произтичащи от акции с 

право на глас, в съответствие с приложимото законодателство ИП Фоукал Пойнт 

Инвестмънтс АД съхранява техните финансови инструменти по специална клиентска 

сметка в депозитарна институция, открита от ИП. Паричните средства на 

непрофесионални клиенти, които ИП държи и администрира за тяхна сметка, са 

гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите по реда на чл. 77а и следващи 

от ЗППЦК в размер до 40 000 лв. 
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Вътрешната организация на ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД е изградена в 

съответствие с изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му и на приложимите 

актове на Европейския съюз с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на 

дейността и рисковете, свързани с нея. Като част от тази организацията Дружеството е 

приело и прилага Политика за третиране на конфликти на интереси, чиято цел е 

осигуряване защита на клиентите и управление на рисковете, свързани с увреждане на 

техните интереси. 

 

Ръководството на дружеството си запазва възможността при промяна на 

фактическата и/или нормативната обстановка да преразгледа решението си за 

неприемането на политика за ангажираност. 
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