
Развитие на уеб-страниците на 

Годишна IR 
конференция 

2010

Развитие на уеб страниците на 
компаниите от Официален пазар 

на БФБ Софияна БФБ-София

Румен Соколов
Управител 
“СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООДСЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ  ЕООД
Илиян Димитров
Главен експерт “Корпоративно развитие”
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД

София
Гранд  хотел София
14.05.2010 г.
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• Проучването на електронните страници нар у р р
публичните компании от официалният пазар на
БФБ – София е направено по критерии на
Асоциацията на директорите за връзки сц ц д р р р
инвеститорите в България.

Е 22• Електронните страници на 22-те компании вече
съдържат повече информация, и тя е по-достъпна
за акционери и инвеститори.
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1. Наличие на електронна страница
- Всички 22 компании имат електронна страница на 
български езикбългарски език
- 19 компании имат страници и на английски език 
(18)
- Лесно откриване в интернет – 22 на първа страница Лесно откриване в интернет 22 на първа страница 
в Google, 21 в Yahoo, 21 в Bing (MSN) (18)
- Четири от компанните декларират модул RSS
Девет имат брояч на посещенията- Девет имат брояч на посещенията

- 11 с препратка към търговията с акции на БФБ-
София

2.  Включване в индекс
- 11 в SOFIX
- 19 в BG40



Годишна IR конференция 2010

3. Навигация
- Отделна секция за Връзки с инвеститорите – 17 р р
компании на български език (16)
- при 14 компании на английски език (12)

4. Оповестяване на годишен отчет на страницата
- 17 компании на български език за посл. година (19)

9   й  - 9 компании на английски – забавя се качването на отчетите  

5. Оповестяване на междинни отчети на 
страницата
- 17 компании на български език
- 11 компании на английски език
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6. Представяне на информация относно
одиторите на дружеството
- На български език – 6 компании (3)
- На английски език – три компании (1)На английски език три компании (1)

7   И ф   7.  Информация относно компанията
- Представяне на компанията на български език – 21 
компании (20)
- Представяне на компанията на английски език – 16 
компании (15)
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8. Новини, важна информация
- В раздел Връзки с инвеститорите или отделна
секция на български език – 18 компании (17)секция на български език – 18 компании (17)
- На английски език – 10 компании
- Обновявани в последните 7 дни – 11 компании (7)
Об      6 - Обновявани в последният един месец – 6 
компании (10)

9. Националния кодекс за корпоративно 
управление
- Информация за задълженията към НационалнияИнформация за задълженията към Националния
кодекс за корпоративно управление – 9 компании
на български и английски език (8)
- Линк или прикачен Национален кодекс заЛинк или прикачен Национален кодекс за
корпоративно управление – 5 компании
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10. Публикуване на покана, материали за ОСА и 
протоколпротокол
- На български език за 2009 г. – 18 компании
- На английски език за 2009 г. – 7 компании (5)
- Образец на пълномощно на български език – 16
- Образец на пълномощно на английски език – 6 (3)

11. Информация за дивидентна политика
- Обща информация, размер на дивидента и начини за 
изплащане на български език – 13 компании (11)изплащане на български език – 13 компании (11)
- Обща информация, размер на дивидента и начини за 
изплащане на английски език – 8 компании
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12. Посочване на цената на акциите
- На български език – 10 компании (9)
- На английски език – 7 компании
- Историческа информация – 6 компании (5)

13. Наличен информационен архив (освен
финансови отчети), презентации на компанията
Н  б 13  (12)- На български език – 13 компании (12)

- На английски език – 11 компании

14. Често задавани въпроси за акционери
- На български език – 14 компании (13)
На английски език 7 компании- На английски език – 7 компании
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15. Email контакт на дружеството
- Форма за задаване на въпроси чрез email на 
б 11   (9)български език – 11 компании  (9)
- Форма за задаване на въпроси чрез email на 
английски език – 8 компании (7)
- Online форма за заявяване на отпечатване на
материали – 4 компании

16. Линкове към други страници за връзки с 
инвеститорите

Ф Ф- Към КФН, БФБ, Централен депозитар– 14 компании 
(12)
- Към други източници – 12 компании (10)
- На английски език – 9 компании (8)
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17. Устройствени и вътрешни актове на 
дружествотодружеството
- На български език – 17 компании (16)
- На английски език – 7 компании
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• Максимален брой точки  - 100

• Най-добре представените компании:

М б  АД С ф  90 (85 2009 )- Монбат АД-София – 90 точки (85 – 2009 г.)
- Стара планина Холд АД-София – 87 точки (80– 2009 г.)
- Софарма АД-София – 86 точки (77 – 2009 г.)
- Оргахим АД-Русе – 81 точки (77 – 2009 г.)
- Корпоративна ТБ – 77 точки (66 – 2009 г.)
- Индустриален Холдинг България АД-София – 75 точкиИндустриален Холдинг България АД София 75 точки
(70 – 2009 г.)
- Холдинг Пътища АД-София – 68 точки (намалява от 72)

11    50%   • 11 компании покриват над 50% от критериите 
(10 – 2009 г.)



Благодаря за вниманиетоБлагодаря за вниманието

З   ф  За повече информация: 
www.bse-sofia.bg

тел. 937 0934


