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ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  

НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София 

за 2021 г.  
 

Настоящият отчет за дейността на Лидия Герджикова – Директор за връзки с 

инвеститорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, за 2021 г. е изготвен в 

съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се 

представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите. 

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 

2021 г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и 

взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори на Дружеството, както и за 

разкриването на информация към институциите, борсовите аналитици и финансовия сектор. 

През 2021 г. осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и 

неговите мениджъри. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и 

актовете по прилагането му, Устава на дружеството и вътрешните дружествени актове. 

Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на 

акционерите, защита на техните права и интереси.  

През целия период на работа в дружеството съм полагала необходимото старание за 

разкриване в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация 

на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се 

търгуват и Централен депозитар, съобразно предвидения законов ред. По този начин 

информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на 

дружеството, финансовите анализатори и финансовите журналисти.  

През 2021 г. в съответствие със законовите изисквания в предвиденети за това срокове 

представях на КФН, БФБ – София и обществеността междинни финансови отчети на 

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, включително и изготвеното от мен Приложение 

№ 9 (Приложение № 4, съгласно актуалната редакция на Наредба № 2 на КФН).  

Информация съгласно Регламент 596 / 2014 относно вътрешната информация, както и 

допълнителната информация, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФН. Годишният 

финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с МСС и единния 

електронен европейски формат за финансово отчитане и формите на КФН, включващ Доклад 

за дейността, Декларация за корпоративно управление, Оповестяване на счетоводната 

политика, Приложение № 11 от Наредба № 2 и Доклад за изпълнение на политиката по 

възнагражденията също беше представен в КФН, БФБ и на обществеността в 

законоустановените срокове.  
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През 2021 г. участвах в изготвяне на основната корпоративна информация, публикувана 

в раздел Връзки с инвеститорите на електронната страница на дружеството: 

www.euroterrabulgaria.bg .  

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за 

връзки с инвеститорите съм поддържала актуални данни и документи за дружеството: 

протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени ОСА, финансови 

отчети и всички други документи, приложими към дейността на дружеството като публично. 

Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от 

директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК, включително 

Списък на лицата с достъп до вътрешна информация и лица с ръководни функции и тясно 

свързани с тях лица. 

През целия отчетен период отразявах надлежно информационния поток от и към 

КФН, БФБ и ЦД, обществеността и участвах активно във всички срещи с потенциални 

инвеститори и представители на висшия мениджмънт на дружеството. 

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит като  

участвах в няколко семинара и образователни курса, свързани с „Връзки с инвеститорите”, 

организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.  

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за 

оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството 

ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното: 

1. Представяната публична информация относно дружеството е пълна и 

достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин. 

2. Връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството е на добро ниво. 

3. Повиши се информираността на акционерите и потенциалните инвеститори 

относно случващите се в Дружеството събития, включително и чрез електронната страница 

на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД; 

4. Спазва се създадения процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите 

на дружеството. 

 

Директор за връзки с инвеститорите: 

Лидия Герджикова 

http://www.euroterrabulgaria.bg/

