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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОТЧЕТИТЕ „СПАЗВАЙ
ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ”
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 9 АПРИЛ
2014 Г. ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ОТЧИТАНЕТО В РАМКИТЕ НА
КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ (ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИНЦИПА
„ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”)
Раздел І. Общи положения
1. Настоящото приложение е разработено в съответствие с целите на
Препоръката на Европейската Комисия (ЕК) от 9 април 2014 г. (Препоръката)
относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление
(въз основа на принципа „изпълнение или обяснение”).
2. Чрез настоящото Приложение се цели да се постигне цялостно подобряване
на качеството на докладите за корпоративното управление, публикувани от
дружествата в съответствие с член 20 от Директива 2013/34/ЕС и поспециално качеството на обясненията, предоставяни от дружествата в случай
на отклонение от препоръките, залегнали в съответните кодекси за
корпоративно управление.
3. Адресати на Препоръката са - Българската Национална комисия по
корпоративно управление (НККУ) в качеството си на постоянно действащ
независим орган, отговарящ за насърчаване на добрите практики и развитието
на Българския национален кодекс за за корпоративно управление, публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа, чиито ценни книжа са
допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и други
заинтересовани страни.
Раздел ІІ. Изисквания към качеството на докладите за корпоративно
управление (Отчет „Спазвай или обяснявай”)
1. Съгласно член 20, параграф 1 от Директива 2013/34/ЕС, Отчетът „Спазвай или
обяснявай”, представян към годишния финансов отчет на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа, чиито ценни книжа са
допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, трябва да съдържа
информация за конкретните аспекти на практиките за корпоративно
управление на дружествата.
2. Дружествата следва да предоставят описание на начина, по който са
приложили заложените в Националния кодекс за корпоративно управление
препоръки по отношение на въпросите, които са от най-голямо значение за
акционерите.
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3. Информацията по точки 1 и 2 от Раздел ІІ от настоящото Приложение,
следва да бъде достатъчно ясна, точна и изчерпателна, така, че да позволи на
акционерите, инвеститорите и другите заинтересовани лица да получат
адекватна представа за начина, по който се управлява дружеството.
Информацията трябва да се отнася до специфичните характеристики на
дружеството и неговото състояние, например мащаб, структура, собственост
или други важни характеристики.
4. С цел осигуряване на по-лесен достъп до информацията за акционерите,
инвеститорите и другите заинтересовани страни, дружествата следва редовно
да оповестяват информацията, посочена в точки 1 и 2 от Раздел ІІ от
настоящото Приложение, на своите електронни страници, като включат
препратка към тези електронни страници в докладите си за дейността, дори
ако предоставят информацията и по други начини, предвидени в Директива
2013/34/ЕС.
Раздел ІІІ. Изисквания към качеството на обясненията при отклонение от
Националния кодекс за корпоративно управление.
1. В съответствие с изискванията на член 20, параграф 1 от Директива
2013/34/ЕС публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, чиито
ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа
трябва да предоставят обяснения в случай на отклонение от препоръките на
Националния кодекс за корпоративно управление.
2. За целите на точка 1 от Раздел ІІІ, публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар
на ценни книжа следва ясно да посочат конкретните препоръки, от чието
прилагане са се отклонили, а по отношение на всеки от случаите на
отклонение те следва:
а) да обяснят начина, по който дружеството се е отклонило от съответната
препоръка;
б) да опишат причините довели до отклонението;
в) да опишат как дружеството е взело решението за отклоняване от
съответната препоръка;
г) в случаите, в които отклонението е ограничено във времето, да посочат кога
дружеството предвижда да спазва съответната препоръка;
д) когато е приложимо, да посочат мярката, която са предприели вместо
спазването на препоръката и да обяснят по какъв начин с тази мярка се
постига заложената в съответната препоръка цел или целите на Кодекса за
корпоративно управление като цяло, или да изяснят как мярката допринася за
доброто корпоративно управление на дружеството.
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3. Информацията, посочена в точка 2 от Раздел ІІІ, следва да бъде достатъчно
ясна, точна и изчерпателна, така че да дава възможност на акционерите,
инвеститорите и другите заинтересовани лица да направят оценка на
последствията от отклоняването от съответната препоръка. Тази информация
следва също така да се отнася до конкретните характеристики и състоянието
на дружеството, като например мащаб, структура, собственост или други
важни характеристики.
4. Обясненията за отклоненията следва да бъдат представени ясно в Отчета
„Спазвай или обяснявай” по такъв начин, че да могат лесно да бъдат намерени
от акционерите, инвеститорите и другите заинтересовани страни. Някои от
начините могат да включват следването на поредността на препоръките в
Националния кодекс за корпоративно управление или всички обяснения за
дадено отклонение могат да се групират в един и същи раздел на Отчета
„Спазвай или обяснявай”, като във всички случаи избраният подход за
представянето на информацията следва да бъде ясно посочен.
Раздел ІV. Заключителни разпоредби
1.

За да се поощри спазването на препоръките на Българския национален кодекс
за корпоративно управление от страна на публичните дружества и други
емитенти на ценни книжа, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа или за да се подобрят предоставяните
обяснения в случай на отклонение от Кодекса е необходимо ефективно
наблюдение на национално равнище.

2.

С настоящото Приложение Националната комисия по корпоративно
управление дава гласност на Препоръката на Европейската Комисия от 9
април 2014 г. и се ангажира да уведоми Европейската Комисия за мерките,
предприети в съответствие с Препоръката не по-късно от изискуемия срок –
13 април 2015 г.

08.12.2014 г.

Председател на НККУ:
Проф. д-р Стефан Петранов
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