
 
 

ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 

ГОДИНА ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

УСТОЙЧИВОСТТА НА СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ 

 

 

Настоящата информация се представя във връзка с изискванията за прозрачност, произтичащи 

от разпоредбата на чл. 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта на 

сектора на финансовите услуги и съгласно приетата Политика за интегрирането на рисковете за 

устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на НИД „ Индустриален фонд“„ АД 

(Дружеството) и включва, както следва: 

 

 информация за Политиката на Дружеството за интегрирането на рисковете за устойчивостта 

в процеса на вземане на инвестиционни решения на Дружеството; 

 информация дали се отчитат или не неблагоприятните въздействия на инвестиционните 

решения върху факторите на устойчивост; 

 причини за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения 

върху факторите на устойчивост; 

 информация за това как Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на Дружеството е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта; 

 оповестяване на информацията. 

 

1. Информация за Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса 

на вземане на инвестиционни решения 

С решение на Съвета на директорите на НИД „Индустриален фонд“ АД от 18.01.2022 г. е 

приета Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на 

инвестиционни решения (Политиката). 

Целта на Политиката е да регулира начина, по който Дружеството интегрира рисковете за 

устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения. 

НИД „Индустриален фонд“ АД разглежда риска за устойчивостта като събитие или условие от 

екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да има съществено 

отрицателно въздействие върху стойността и/или възвръщаемостта на инвестициите. 

Като устойчива Дружеството разглежда инвестиция в стопанска дейност, която допринася за 

постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на 

ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и 

земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по 

отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или 

инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално 

инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното 

сближаване, социалната интеграция и трудовите право-отношения, или инвестиция в човешки капитал 

или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези 

инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се 

инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни 

управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване 

на данъчното законодателство. 

Политиката дефинира интегрирането на рисковете за устойчивост с термина „ESG интеграция“, 

разглеждан като практика за включване на съществена информация за околната среда, социалната 

политика и управлението в решенията за инвестиции, с цел възможно повишаване на доходността и 

по-добро управление на риска. 

 НИД “ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД” АД 



2. Информация дали се отчитат или не неблагоприятните въздействия на 

инвестиционните решения върху факторите на устойчивост 

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088, участниците на финансовите 

пазари приемат дали да отчитат или не неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения 

върху факторите на устойчивост, предвид което към датата на приемане на Политиката и след това, 

НИД „Индустриален фонд“ АД приема да не отчита неблагоприятните въздействия на 

инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, във връзка с инвестициите на 

Дружеството. 

3. Причини за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните 

решения върху факторите на устойчивост  

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху 

факторите на устойчивост са следните: 

- спецификата на инвестиционния процес, пряко произтичащ от разрешения предмет на 

дейност на Дружеството, а именно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други 

ликвидни финансови активи, на парични средства, набрани чрез публично предлагане на 

акциии;  

- осъществяваната инвестиционна дейност, при която Дружеството се ръководи от това да 

отстоява в максимална степен интересите на акционерите; 

- липсата на приети и влезли в сила технически стандарти за съдържанието, методиките и 

представянето на информацията по Регламент (ЕС) 2019/2088, които да регулират 

отчетността на възможните неблагоприятнит въздействия на инвестиционните решения 

върху факторите на устойчивост; 

- липсата на регламентирани и общодостъпни способи и методология за оповестяване от 

компаниите на информация за наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха 

дали възможност за формиране на обективни сведения за наличието на устойчиви фактори 

или за тяхната липса; 

- съображенията, дали достатъчен обем информация или данни биха могли да бъдат 

предоставени от компаниите, в сравним формат, като и липсата на гаранции относно 

неналичието на заблуждаваща информация; 

- липсата на информационна база данни или информация за емитенти, чиито финансови 

продукти са препоръчителни, от гледна точка на оценка на рисковете за устойчивостта, както 

и неналичието на данни за евентуалните разходи, свързани с получаването на съответната 

информация; 

- потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи за Компанията и акционерите, в 

резултат на взети решения за инвестиции в по-устойчиви продукти; 

- високите разходи за ресурсно обезпечаване, включително техническо, технологичнно и 

софтуерно, необходимо за отчитане на ESG факторите при вземане на инвестиционни 

решения, предвид мащаба на дейността на Дружеството. 

 

Независимо, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху 

факторите на устойчивост, Дружеството ще извършва текущ преглед на законовите изисквания и при 

отпадане на причините за неотчитане и/или промяна на инвестиционната стратегия, ще бъде 

преценено дали отчитането им би допринесло за нарастване качеството на инвестиционния процес. 

 

4. Информация за това как Политиката за възнагражденията на Дружеството е 

съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта. 

НИД „Индустриален фонд“ АД не взема предвид интегрирането на рисковете   за устойчивостта 

при формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Такова интегриране 

би било приемливо, когато съответното отчитане на рисковете ще е от значение за постигане на по-

добри  резултати по отношение на инвестициите на Дружеството. 

Съответната политика за възнагражденията е изготвена по начин, който допринася за 

установяването на адекватно и ефективно управление, без насърчаване и стимулиране на 

прекаленото поемане на рискове. 



При необходимост, Дружеството възнамерява да разработи проект за изменение на Политиката 

за възнагражденията, съобразен с разпоредбата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2019/2088, отчитащ 

интегрирането на рисковете за устойчивост, в процеса на определяне на съответните възнаграждения, 

който проект да бъде предложен за приемане от общото събрание на акционерите на НИД 

„Индустриален фонд“ АД. 

 

5. Оповестяване на информацията 

Настоящата информация е оповестена на електронната страница на НИД „Индустриален фонд“ 

АД www.indf-bg.com. При всяко изменение в предоставената информация, ще се opowestqwa ясно 

обяснение на извършената промяна. Предоставената информация е в съответствие с Регламент (ЕС) 

2019/2088. 

http://www.indf-bg.com./

