Годишен отчет на изпълнението на Политиката за ангажираност
на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД
Настоящият отчет е изготвен на основание изискванията на чл. 105а от Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и на приетата с решение от 23.09.2020 г. на
Съвета на директорите на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД
Политика за ангажираност („Политиката”). Отчетът съдържа информация за
изпълнението на Политиката както следва:
1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснения на най-важните гласувания;
3. 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;
4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е
инвестирано за сметка на колективна инвестиционна схема, съответно на лице
чийто портфейл се управлява, освен когато гласуването е незначително,
съгласно критериите, предвидени в Политиката по реда на чл. 105а, ал. 2, т. 3 от
ЗДКИСДПКИ.

По т.1, 2 и 3: За периода от влизане в сила на Политиката до 31.12.2020 г. са
провеждани общи събрания на дружества, в които Управляващото дружество е
инвестирало за сметка на управлявана колективна инвестиционна схема или лице,
чийто портфейл управлява. Поради предмета на гласуването и/или размера на
акционерното участие в тях, тези гласувания са определени като незначителни.

По т.3: УД „Астра Асет Мениджмънт” АД не използва услугите на
упълномощен съветник по смисъла на §1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящата информация се публикува на интернет страницата на
Управляващото дружество в срок до три месеца след края на финансовата година, като
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остава достъпна до следващото публикуване. Достъпът до информацията е безплатен.
Отчетът е приет от Съвета на директорите на 26.03.2021 г.

..................................................
Иво Стоянов Благоев
(Член на СД и Изп. Директор
на “Астра Асет Мениджмънт” АД)

..................................................
Георги Златков Паскалев
(Прокурист на “Астра Асет Мениджмънт” АД)
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