
ОПОВЕСТЯВАНЕ  

Свързано с Политиката за ангажираност на УД  „СМАРТ ФЪНД АСЕТ  

МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД  

 Настоящото ежегодно оповестяване има за цел да предостави информация на 

клиентите на УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД за проведените Общи 

събрания, наличието на излъчени представители от УД „Смарт Фънд Асет 

Мениджмънт” ЕАД, начините на гласуване, когато такова е извършено и други, 

съобразно Политиката за ангажираност на Управляващото дружество, за периода от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.  

 За разглеждания период УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД, като 

Управляващо дружество и като Дружество, управляващо един фонд не е излъчвало 

представители на Общи събрания на акционерите и/или на облигацинерите, поради 

следните причини:  

1. Управляващото дружество не е извършвало инвестиции за собствена 

сметка;  

2. По единствения управляван от УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД 

портфейл, дружеството не е упълномощавано да излъчва представители за гласуване, 

тъй като дружеството не е съхранявало активи по сключените сделки поради естеството 

им.  

3. По отношение на ДФ „Смарт Глобал Фънд“ като единствена управлявана 

от Дружеството колективна инвестиционна схема – Управляващото дружество не е 

излъчвало представители, тъй като инвестициите са в активи, които са чуждестранни 

от една страна, което е свързано с административни разходи, които не са оправдани,  а 

от друга  инвестициите са с незначителен обем /под 5% от съответната емисия/; 

Договорният фонд няма активи, които да се търгуват на Българска Фондова Борса.   

4. Също така за разглеждания период Управляващото Дружеството не е 

използвало услугите на упълномощен съветник, по смисъла на §1, т.55 от ДР на 

ЗППЦК;  

5. Не на последно място Управляващото дружество взема предвид и 

ограниченията, които COVID-19 пандемията наложи и последиците за бизнеса, които 

са следствие от разпространението на вируса в световен мащаб, в т.ч. и България, част 

от които е преминаването на он-лайн работен режим, ограничаване на събиранията на 

обществени места от много хора и други допълнителни мерки, целящи 

неразпространението на коронавируса.  

6. За посочения период няма гласувания, които да се отклоняват от дадените 

указания с конкретни пълномощни, поради факта, че не са осъществявани 

представителства по причините, изложени по-горе.  



Настоящото оповестяване има за цел повишаване информираността на клиентите на 

УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД и установяване на принципа на прозрачност 

относно предприети действия по управление на активите, част от които е 

представителството на общи събрания за периода 2021  г.  


