К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р

ПРАКТИКА
oтносно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на
международно признатите стандарти за корпоративно управление

Съгласно изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа годишният финансов отчет за дейността на емитентите следва да
съдържа Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно
управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност”. Във връзка с изпълнението на изискването на цитираната
законова разпоредба, на 27.01.2008 г. Комисията за финансов надзор (КФН) публикува
на своята интернет страница съобщение, че нормата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК, с
която се въвежда изискване за изготвяне и представяне на програма за прилагане на
международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от
заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност” (заместник-председателя), се счита за изпълнено, когато емитентът е
декларирал в представения в КФН годишен отчет, съответно пред „БФБ – София” АД, че
е приел и спазва Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ).
Съобщението от 27.01.2008 г. е вследствие на решение на Съвета на директорите
на „БФБ – София” АД за одобряване прилагането на НККУ. Видно от съдържанието и
структурата на Кодекса, същият съответства на международно приетите и прилагани
принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие за корпоративно управление (2004), които са и приетите по
смисъла на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК от заместник-председателя. Съгласно
Правилника на „БФБ-София” АД, съобразяването и прилагането на основните принципи,
заложени в НККУ, е задължително за дружествата, които се търгуват, или искат да бъдат
допуснати за търговия на „Официален пазар на акции, сегменти „А” и „В”, като
прилагането на Кодекса от дружествата, търгувани на останалите пазарни сегменти, е
препоръчително.
Предвид обстоятелството, че целта на въвеждането на изискването на чл. 100н, ал.
4, т. 3 от ЗППЦК е повишаване равнището на корпоративно управление в публичните
дружества, правилно е прието, че спазването на НККУ гарантира обществения интерес.
Със публикуването на съобщението обаче се налага практиката, публичните
дружества да правят в годишните си финансови отчети за дейността общо изявление, че
приемат и спазват правилата и нормите на Кодекса. Във всички области от дейността и
вътрешната организация на публичните дружества те следва да спазват необходимите
правила и норми, а именно: отговорност и независимост на корпоративните ръководства,
защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните
акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.
Във връзка с горното КФН счита, че публичните дружества, приели да спазват
НККУ, прилагат правилен подход, който да гарантира доброто корпоративно
управление. Наред с това е необходимо в съдържанието на годишния финансов отчет за

дейността публичните дружества да посочат конкретно кои правила и норми от НККУ
приемат и спазват, по какъв начин, а в случай на отклонение - да „обяснят” причините,
поради които дейността на управителните и контролните им органи не е в съответствие
с Кодекса, съответно мерките за тяхното преодоляване.
Предвид гореизложеното, КФН приема следното:
Националният кодекс за корпоративно управление, приет от „БФБ-София”
АД, следва да се приеме за съответстващ на международно признатите стандарти
за добро корпоративно управление. Следователно, за да е изпълнено изискването
на разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността
публичните дружества, приели да спазват НККУ, да представят информация кои
от правилата и нормите, залегнали в него, спазват, като посочат и начина, по
които прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление.
Предвид обстоятелството, че Националният кодекс за корпоративно управление
се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, емитентите,
приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление, е
необходимо да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса правила
и норми, по реда на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК следва да „обяснят” в годишния си
финансов отчет за дейността причините, поради които не са спазени отделните
такива, съответно мерките за тяхното преодоляване.
Тази практика е приета с протокол № 12 от 17.02.2010 година на заседание на
Комисията за финансов надзор.

