ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА СПАРКИ АД, гр. Русе
Настоящият отчет за дейността на Ралица Георгиева – Директор за връзки
с инвеститорите на СПАРКИ АД, гр. Русе е изготвен в съответствие с
изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно
Програмата за корпоративно управление на дружеството. Отчетът обхваща
конкретните дейности, които ДВИ е извършвал през 2009 г. Отчетът визира
постигнатите резултати и предвижда съответни мерки за подобряване на
координацията и взаимоотношенията с акционерите и потенциалните
инвеститори на Дружеството през 2010 г., както и за разкриването на
информация към институциите, борсовите аналитици и финансовия сектор.
През 2009 г. като Директор за връзки с инвеститорите съсредоточих
дейността си към насърчаване на добрите взаимоотношения между
настоящите акционери на СПАРКИ АД, гр. Русе потенциалните инвеститори
и членовете на Управителния съвет на Дружеството и утвърждаване на
международно признатите практики за добро корпоративно управление.
Изпълнявах своите задължения добросъвестно, съгласно ЗППЦК, Устава
на

дружеството,

принципите

на

добро

корпоративно

управление,

Програмата за корпоративно управление, както и в съответствие с найвисоките професионални и етични стандарти. Дейността ми беше насочена
към равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството. В тази
връзка съм представяла еднакъв обем информация в законоустановените
срокове на Комисията за финансов надзор, “Българска Фондова борсаСофия”

АД,

Централен

Депозитар,

респективно

инвеститорите

на

дружеството. През 2009 г. спрямо дружеството, представляващите и
директора за връзки с инвеститорите не са предприемани действия за
ангажиране на административно-наказателната им отговорност от страна
на КФН. Всеки акционер може да се свърже с мен в рамките на работния ден
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и да получи актуална информация за изминалите, настоящите и очаквани
събития. През годината поддържах активни връзки и с финансовите
анализатори и финансовите медии. Изградена е система за представяне на
новини към финансовите медии и инвеститорите, които са пожелали
персонално да получават такива.
С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като
Директор за връзки с инвеститорите поддържам регистри, съдържащи
налични, готови комплекти документи с копия от отчети, протоколи на УС,
съдебни решения, одиторски доклади, протоколи от ОСА, Програма за
корпоративно управление и устав на дружеството.
Всички предоставяни отчети и справки са предварително проверени и
одобрени от членовете на УС, както и съответните материали за ОС на
акционерите, като част от документите, предоставяни в седалището на
Дружеството. Поддържам и регистър, отразяващ потока на информация от
и към КФН, БФБ и ЦД, нейното съдържание и последователността при
предоставянето на данни по дати и съдържащи копия на пълната
информация към съответната институция. Поддържа се и се актуализира
периодично, специален регистър с материали, отразяващи най-важните
събития от дейността на Дружеството, която се предоставя на акционерите
при посещенията им по седалището на дружеството. За осигуряването на
прозрачност в дейността на Дружеството, един от най-важните въпроси за
утвърждаването на доброто корпоративното управление, съм водила
подробни и точни протоколи от заседанията на УС на СПАРКИ АД, гр. Русе
с мотивирани и обосновани решения на всеки едни от членовете, по
различните въпроси, които са се разисквали. Като Директор за връзки с
инвеститорите взех активно участие и при изработването, приемането,
прилагането и въвеждането на изменения в Програмата за добро
корпоративно управление на Дружеството и главно в частта касаеща
разкриването на информация и общуването с акционерите, чрез препоръки
и насоки от моята непосредствена и ежедневна работа. В своята дейност се
придържам към високи етични принципи.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки
за оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с
акционерите, в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите мога
да отбележа следното:
Значително се подобри връзката между акционерите и мениджмънта на
дружеството;
Повиши се информираността на акционерите относно случващите се в
Дружеството събития;
Създаден е процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите на
дружеството;
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОНТАКТИТЕ С
АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2010 г.
По-пълно прилагане на международно признатите принципи за добро
корпоративно управление, залегнали в основата на приетата Програма за
добро корпоративно управление и тяхното доразвиване;
Разширяване на кръга от прилагани мерки за улесняване на връзката с
акционерите,

институциите

и

усъвършенстване

на

корпоративното

управление;
Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед привличане на
чуждестранни инвеститори и вливане на свеж ресурс.
Директор за връзки с инвеститорите :

Ралица Георгиева
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