
ОПОВЕСТЯВАНЕ 

Свързано с Политиката за ангажираност на ИП  „МК Брокерс“ АД 

 Настоящото ежегодно оповестяване има за цел да предостави информация на 
клиентите на ИП „МК Брокерс” АД за проведените Общи събрания, наличието на 
излъчени представители от ИП „МК Брокерс” АД, начините на гласуване, когато такова 
е извършено и други, съобразно Политиката за ангажираност на Инвестиционния 
посредник, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 За разглеждания период ИП „МК Брокерс” АД, не е излъчвал представители на 
Общи събрания на акционерите и/или на облигацинерите, поради следните причини: 

1. Инвестиционният посредник не е извършвал инвестиции за собствена 
сметка; 

2. Инвестиционният посредник няма изричен ангажимент да предоставя 
отделно от емитента информация, или да гласува за клиенти в общи събрания на 
емитенти извън Република България, когато гласуването следва да се извърши с 
финансови инструменти съвкупно представляващи под 5 % от съответния клас 
финансови инструменти на емитента. Инвестиционният посредник няма ангажимент за 
отделно оповестяване на информация по отношение на публични дружества от ЕС и 
САЩ, които имат законово определено задължение да публикуват освен финансова 
информация и информация относно социална политика и нефинансова информация в 
годишните си финансови отчети.   

3. По управляваните от ИП „МК Брокерс” АД портфейли, дружеството не е 
упълномощавано да излъчва представители за гласуване, тъй като активите, които се 
намират под управление са с незначителен размер /под 5 % от съответния клас/емисия/. 

4. По договори за съхранение на финансови инструменти /попечителска 
услуга/ Инвестиционният посредник няма ангажимент за оповестяване на информация 
по отношение на публични дружества, а по отношение на договори за съхранение на 
финансови инструменти по отношение на непублични дружества Посредникът може да 
събира и предоставя информация при изрично писмено възлагане съгласно Политиката 
за ангижираност.  

5. Също така за разглеждания период Дружеството не е използвало услугите 
на упълномощен съветник, по смисъла на §1, т.55 от ДР на ЗППЦК; 

6. Не на последно място Инвестиционният посредник 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. 

7. 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, както и че Посредникът не и бил 
упълномощаван изрично. 



Настоящото оповестяване има за цел повишаване информираността на 
клиентите на ИП „МК Брокерс“ АД и установяване на принципа на прозрачност 
относно предприети действия по управление на активите, част от които е 
представителството на общи събрания за периода 2020 г. 


