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Информация за изпълнението на политиката за ангажираност на 

УД „Скай управление на активи” АД 
 

Настоящият документ е изготвен на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. Целта е да 
се представи информация за изпълнението на прилаганата от дружество политика за 
ангажираност съгласно чл. 105а от ЗДКИСДПКИ през 2022 г. при инвестиране в акции на 
дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава 
членка. 

УД „Скай управление на активи” АД (УД, дружеството) публикува информацията за изпълнение 

на политиката за ангажираност в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е 

упражнено правото на глас. Информация за изпълнение на политиката за ангажираност 

съдържа: 

 общо описание на начина на гласуване;  

 обяснение на най-важните гласувания; 

 информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 

55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

 информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото 

дружество е инвестирало за сметка на КИС, съответно на лицето, чийто портфейл 

управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, посочени в 

политиката за ангажираност. 

 

През 2022 г. Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него 

колективни инвестиционни схеми (КИС) и индивидуални портфейли, съобразено с описаните в 

политиката за ангажираност принципи, не е упражнявало право на глас по акции включени в 

портфейлите на управляваните КИС и индивидуалните портфейли, прилагайки критерии за 

незначително гласуване, предвид несъществения размер на дяловото участие в капитала на 

публична компания (под 5 % от капитала на публичната компания притежаван от отделен КИС) 

или предвид незначителния дял на акциите в портфейла на КИС или на клиент по управление на 

индивидуален портфейл (под 5 % от нетната стойност на активите). УД не е прилагало критерии 

за незначително гласуване поради предмета на гласуването.  

За компании със седалище извън България, чиито акции се търгуват на регулиран пазар извън 

България, освен малкия размер на участието в такива компании, УД е взело предвид и разходите 

свързани с участието в общите събрания.  

През 2022 г. Управляващото дружество не е упражнило права на глас по акции, включени в 

управляван по собствена преценка индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или 

парични средства (доверително управление). 

Дружеството не ползва услугите на упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от 

Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.  
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