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Конфликти на интереси – видове и подход 

 

I .  УВОД  

Между Скрарабеус Уелт Мениджмънт АГ (наричан по-долу SWM) и неговите инвеститори и 
клиенти възниква потенциален конфликт на интереси, когато определено действие или 
бездействие на SWM е в конфликт с интересите на инвеститорите и клиентите. Конфликтите на 
интереси изискват постоянно балансирано регулиране между целите на участващите страни, 
при спазване на законовите разпоредби, изискващи да се предостави най-висок приоритет с 
цел независима и неповлияна финансова услуга за опазване и защита на интересите на 
инвеститорите във фонда.  

 

I I . ОГРАНИЧАВАНЕ  НА  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ   

Ограничаването на конфликтите на интереси се осъществява по различни начини. SWM е 
създал икономически механизми (открити и прозрачни такси са посочени в проспекта), и е поел 
доброволни ангажименти (вътрешни директиви и указания за работа) с приоритетна цел 
предотвратяване на възникване на конфликти на интереси. 

Това включва например отказ от страна на SWM от каквито и да било ретроцесии в своя полза. 
По този начин портфейлният оборот се определя независимо от ретроцесионните плащания. 
Дали се провежда допълнителна транзакция зависи единствено от очакваните допълнителни 
приходи и транзакционните разходи. Изборът на финансови продукти също се осъществява 
независимо от евентуалните ретроцесионни плащания. С отказа от ретроцесии се разширява 
полето за действие спрямо банките, ако става въпрос за изтъргуването на възможно най-ниски 
банкови такси за колективната инвестиционна схема/ клиента.  

SWM по принцип се отказва от приемането при колективните инвестиционни схеми на така 
наречените единни такси (All-in-Fees). Те биха имали по-конкретно предимството, че се 
ограничават специалните ретроцесии от търговската сделка. Единните такси включват всички 
такси като комисиони, разходи за водене при депозитаря, комисиони при инвестиции на 
паричния пазар и доверителни инвестиции и т.н. При прилагането на единни такси от 
ретроцесиите на допълнителни транзакции не печели директно нито банката, нито SWM. По 
този начин се предотвратява възможността от имуществени стимули, които не генерират 
допълнителна стойност за колективната инвестиционна схема/ клиента. 

SWM ще прилага независим от гледна точка на изпълнението модел на такси за управление. 
От гледна точка на управлението на активи при колективните инвестиционни схеми/ клиентите 
може да се наложи и такса за изпълнение. Това оказва дисциплиниращ ефект върху 
транзакционното поведение в контекста на управлението на активи. При таксите, зависещи от 
изпълнение, съществува опасността от повишаване на инвестиционния риск с цел постигане на 
по-добра възвръщаемост. 
 

I I I . ПРОЦЕДИРАНЕ  ПРИ  ДЕЙНОСТИ ,  КОИТО  ВОДЯТ  ДО  ВРЕДЕН  КОНФЛИКТ  

НА  ИНТЕРЕСИ   

SWM трябва да води регистри за това при кои видове от извършваното от него общо 
управление на портфейл е възникнал конфликт на интереси или би могъл да възникне при 
текущото управление на портфейл, при който рискът интересите на един или повече 
инвеститори във фонда/ клиенти да бъдат увредени е значителен, и редовно ще актуализира 
тези записи. 
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Постоянно ще се проверява дали организационните или административни разпоредби на SWM 
за третиране на конфликти на интереси са достатъчни за гарантиране според разумна 
преценка, че рискът от увреждане на интересите на инвеститор във фонда/ клиента може да 
бъде изключен. 

 

IV. ВИДОВЕ  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ  

Интересът на инвеститорите и клиентите е най–висшата ценност, това създава отправна точка 
за потенциални конфликти и изходна точка за вземане на мерки. Конфликт на интереси по 
отношение на интересите на инвеститорите и клиентите може да възникне например в 
следните случаи: 

� собствените интереси на SWM, неговите дъщерни дружества, бордове на директори, 
мениджъри или служители са в конфликт с интересите на инвеститора във фонда/ 
клиента; 

� интересите на един инвеститор във фонда/ клиента противоречат на интересите на 
други инвеститори във фонда/ клиенти; 

 

Възможни ситуации на конфликт на интереси могат по-специално да са резултат от: 

� личните отношения на работниците и служителите, управлението, на борда на 
директорите или всяко свързано с тях лице; 

� участието на тези лица в управителни съвети, ръководства, управления, надзорни 
съвети или консултативни съвети; 

� управлението на активи; 

� информация на отделни служители, която в момента на сделката все още не е 
публична; 

� при получаване или гаранция за получаване на стимули, като например плащане от или 
към трети страни; 

� при предоставяне на стимули за служителите; 

 

V. ФОРМИ  НА  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ  

Критични точки за възникване на конфликт на интереси се създават от самата същност на 
SWM, както и от неговите служители. Конфликтни и потенциално опасни за инвеститорите във 
фонда/ клиентите са например следните ситуации: 

� финансови предимства или липса на финансови негативи от страна на SWM и за сметка 
на инвеститора; 

� различаващи се интереси; 

� стимули , които да поставят интересите на един инвеститор във фонд/ клиент над 
интересите на другите инвеститори във фонда/ клиенти; 

� стимули от трети страни: ако SWM получава стимул (освен обичайните комисионни и 
възнаграждения за услугата ) във връзка с услуга, предоставена на инвеститор във 
фонд/ клиент ( пари, други услуги и т.н. ); 
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� недължими по договор подаръци и/ или суми , които излизат извън рамките на 
разпоредбите в Принципите за поведение на служителите; 

 

VI. МЕРКИ  СРЕЩУ  КОНФЛИКТИТЕ  НА  ИНТЕРЕСИ  

Мерките срещу конфликти на интереси трябва да бъдат пропорционални, ефективни и по 
възможност ограничителни. Съответните лица трябва да познават и владеят процедурата, 
която трябва да спазват за коректното изпълнение на задълженията си. За тази цел са 
изготвени директиви и насоки за работа и се провеждат обучения на персонала. 

Като общи мерки срещу конфликт на интереси се разглеждат: 

� Периодични проверки за правилното действие; 

� Разкриване на конфликта по отношение на инвеститора при продължаващо опазване на 
неговите интереси; 

� Изготвяне на списък на контролни точки за избягване на конфликт на интереси от 
страна на отговорника по съответствието; извършване на съответни проверки от негова 
страна; 

� На всеки конфликт трябва да се съпоставя подходяща мярка ; 

По-долу се разясняват организационните мерки и мерките за осигуряване на качеството.  

 

6.1.  КОНФЛИКТИТЕ  НА  ИНТЕРЕСИ  ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ДЕЙНОСТТА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  

ФОНДОВЕТЕ  

№  Потенциални 
конфликти на 
интереси 

Мерки Оставащи 
конфликти на 
интереси 

1 Грешки при 
изчисляването на 
нетните активи на 
фонда (NAV) в 
рамките на 
изчислението на 
разходите 

Оценката на активите е предмет на ясни и 
прозрачни принципи в съответствие със 
законовите правила и регламенти. 
Евентуалните грешки в изчисленията ще 
бъдат коригирани и не са за сметка на 
активите на фонда , а трябва да се 
възстановят от SWM . Освен това 
изчислението на нетната стойност на 
активите и начисляването на разходите са 
описани в търговския проспект и се 
осъществяват по подобен на описания 
начин. 

Няма 

2 В рамките на 
упражняването на 
правото на глас за 
акции на активите на 
фонда SWM може да 
предостави гласа си в 
собствен интерес или 
интереса на трети 

SWM упражнява свързаните с активите на 
управляваните фондове права на 
акционерите и кредиторите, независимо 
от интересите на трети лица и 
изключително в интерес на инвеститорите 
и на целостта на пазара. Ако интересите 
на отделните фондове се различават едни 
от други, разликите в интересите се 

Няма 
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страни 

 

отразяват в поведението при гласуване. 
Упражняването на правото на глас и 
правилата за подбор, инструкциите и 
надзора на дейността на пълномощниците 
са ясно регламентирани от договори, 
вътрешни директиви и спазване на 
нормативната уредба. Всички служители 
трябва да ги следват при действията си. 
Освен това, упражняването на правото на 
глас е документирано от SWM по 
съответния начин. 

Нарушенията следва да се отстранят 
незабавно, като се обезщети съответното 
лице . 

3 Търговия със себе си 
с акции на собствени 
фондове 

Няма да се продават акции на фондове от 
собствени акции на клиенти/ ФАИ/ 
ПКИПЦК. 

В противен случай следва да се отменят 
незабавно, като се обезщети съответното 
лице. 

Няма 

4 Подобрение на 
представянето  на 
фонда, свързано с 
датата на отчитане/ 
срока// („window 
dressing“) 

За всеки край на съответната финансова 
година на АИФ/ ПКИПЦК е насрочена 
проверка. Съответните одитори на АИФ/ 
ПКИПЦК са длъжни да обърнат тук 
специално внимание върху евентуалните 
действия. 

Няма 

5 Сделки между SWM и 
управляваните от 
него активи на фонда  

Тези сделки не са разрешени. Няма 

6 Комбинацията от 
няколко поръчки 
(например, в блокови 
сделки и IPO - 
разпределяния) може 
да доведе до 
конфликт на интереси 
при изпълнение на 
сделки за активите на 
фонда и 
инвестицията на 
собствените активи 
на SWM . 

SWM определя предварително 
принципите на разпределение на 
придобитите активи в рамките на няколко 
поръчки за различни активи на фонда, 
съответно за SWM в случай на пълно или 
частично изпълнение. 

Според тези принципи, комбинирането на 
няколко поръчки е допустимо само ако е 
било необходимо, за да се гарантира 
еднакво третиране на активите на фонда 
или не се очаква да се отрази 
неблагоприятно на интересите на 
активите на фонда. При определянето на 
принципите за разпределяне, външните 
инвестиционни мениджъри трябва да 
гарантират, че разпределянето на 
частично изпълнените поръчки или на 
поръчки, които се изпълняват при 

Понякога могат да 
останат някои 
конфликти на 
интереси. 
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различни условия/ цени, основно се прави 
в съотношение, пропорционално на 
възложените поръчки.При комбиниране на 
поръчки на SWM за инвестиране на 
собствени активи във финансови 
инструменти в комбинация с поръчки от 
инвеститори и фондове инвеститорите и 
фондовете имат предимство, освен при 
наличие на конкретни причини за 
пропорционално разпределение. Освен 
това се прави проверка на управлението 
на риска от страна на SWM. 

7 Възлагане на поръчка 
на тясно свързани 
фирми и лица като 
депозитар или 
брокер/ контрагент  

Ако съществуват тясно свързани фирми 
или лица и на тях бъде възложена 
поръчка, в годишните отчети се 
публикуват данни за обхвата на 
извършените транзакции през свързани 
фирми. При споразумяване за условията 
се следи за пазарната справедливост. 
Периодично трябва да се измерва 
коефициентът на оборота. 

Остават минимални 
конфликти. 

8 Сделки с ценни книжа 
на свързани 
предприятия 

Не се извършват сделки с ценни книжа и 
фондове със свързани предприятия. 

Няма 

 

6.2.  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ  ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ТЪРГОВИЯТА  И  СЪХРАНЕНИЕТО  НА  

ДЯЛОВЕ  ВЪВ  ФОНДОВЕ   

№  Потенциални 
конфликти на интереси 

Мерки Оставащи 
конфликти на 
интереси 

1 Отказ  от правото да се 
съберат установените в 
ценовата тарифа 
транзакционни такси/ 
разходи, съответно на 
части или цялото ажио 
в някои случаи  

 

SWM не е ангажиран с активна продажба 
на собствените си фондове и е възложил 
дейността си по продажбите на други 
фирми. Само по изключение се приемат 
дейности по поръчка от съответния 
център по продажбите, ако например 
позволява по-лесен достъп до 
платформите на фондове. В този случай 
таксите и предаването на ажиото се 
определят от страна на центъра по 
продажбите. 

Няма 

2 Подкрепа на пазарен 
тайминг за отделни 
инвеститори  

Възможен пазарен тайминг се среща при 
при определянето срокове за приемане. 
Чрез сроковете за приемане на поръчки, 
както и въвеждането на форуърд - 
ценообразуване се гарантира, че никой 

Няма 
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инвеститор не може да извърши покупка 
или продажба на дялове по вече 
известни стойности на дялове. 
Спазването на сроковете за приемане е 
договорно уредено с отделните 
депозитари.  

3 Предварително 
предоставяне на 
информация за отделни 
инвеститори 

Важната информация се предоставя на 
всички инвеститори едновременно 
онлайн или чрез печатни медии. 

Няма 

4 Честа смяна на дялове 
на един фонд („честа 
търговия“) 

Натоварване на инвеститора с такса за 
смяна, която е залегнала в проспектите 
за продажба на съответните фондове. 
Мониторинг и анализ на транзакциите с 
цел идентифициране на необичайни 
сделки (съответствие). 

Няма 

5 Комисиони, които SWM 
плаща на посредници 

Самият SWM при плащане на комисиони 
на посредници не е в конфликт на 
интереси. Въпреки това, изплащането на 
комисиони на посредници е причина за 
конфликт на интереси за тях, който вече 
следва да бъде разкрит от SWM на 
инвеститорите поради гражданско 
правни причини. Въпреки това е 
договорно гарантирано, че центровете за 
продажба и съответно техните 
поддистрибутори комуникират тези 
цифри проактивно към инвеститорите.  

Да 

 
 

6.3.  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ  МЕЖДУ  ИНВЕСТИТОРИТЕ  И  ОРГАНИ /  СЛУЖИТЕЛИ  НА  

SW M 

 

№  Потенциални конфликти 
на интереси 

Мерки Оставащи 
конфликти на 
интереси 

1 Конфликти на интереси 
по отношение на 
членовете на 
ръководството 

Всеки член на ръководството незабавно 
информира управителния съвет за 
възникнали по отношение на него 
конфликти на интереси. 

Минимални 

2 Конфликти на интереси 
на лице от 
ръководството на SWM 

SWM има правилник за ръководството. 
По време на дейността си членове на 
ръководството на SWM подлежат на 
забрана за конкурентна дейност. Те 
трябва незабавно да информират 

Няма 
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Управителния съвет, както и останалите 
членове на ръководството за 
възникнали по отношение на тях 
конфликти на интереси. Управителният 
съвет може евентуално да отмени 
забраната за конкурентна дейност.  

3 Членове на 
Управителния съвет на 
SWM работят в 
управлението на 
дружество, те 
притежават или търгуват 
с ценни книжа/ фондове 
на това дружество или 
по друг начин са 
заинтересовани от 
дружеството, чиито 
ценни книжа/ фондове са 
придобити като активи на 
фонда.  

Дейността на управителните съвети в 
друго дружество извън SWM по принцип 
е допустима. Списък на мандатите 
извън SWM е на разположение и се 
актуализира редовно. 

Да 

4 Членове на 
ръководството на SWM 
работят в управлението 
на дружество, те 
притежават или търгуват 
с ценни книжа/ фондове 
на това дружество или 
по друг начин са 
заинтересовани от 
дружеството, чиито 
ценни книжа/ фондове са 
придобити като активи на 
фонда. 

Дейността на ръководството в друго 
предприятие извън SWM по принцип не 
е допустима. В изключителни случаи тя 
изисква одобрението на Управителния 
съвет. 

Няма 

5 Изплащане на заплати 
на служителите, 
обвързани с резултати, 
когато това 
представлява стимул за 
поставяне на 
инвеститорите в 
неблагоприятно 
положение  

За системата за възнаграждения е 
постановена политика за 
възнагражденията и е предадена на 
Службата за надзор на финансовите 
пазари. 

Няма 

6 Служителите могат да 
извършват при 
нарушение на 
разпоредбите вътрешна 
търговия, „Front Running“ 
или други видове 

Приети са насоки за поведение на 
персонала, с цел да се противодейства 
на такова нарушение. Осъществява се 
постоянен мониторинг и контрол от 
страна на отговорника по 
съответствието на SWM. 

Няма 
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търговия с вътрешна 
информация  

7 Използване на 
информационни 
предимства (фондова 
цена) 

 

 

Оценката на всички активи на АИФ/ КИС 
се осъществява по принцип от ресора 
за администрация на фонда.  

За служителите на SWM съществува 
забрана, която не позволява на 
служителите, които са информирани по-
рано от инвеститорите за предстоящи 
промени на цените на акциите, да се 
възползват от нея чрез собствени 
покупки/ продажби. 

Служителите, които биха могли да имат 
редовен потенциален достъп до 
вътрешна информация, също са 
класифицирани като служители със 
специални функции. Осъществява се 
постоянен мониторинг и контрол от 
отговорника за съответствието. 

Няма 

8 Използване на 
предимствата от такси от 
служители (без ажио) 
при честата покупка/ 
продажба на акции 

Минималният срок на държане за 
фондови дялове съгласно инструкциите 
към служителите е 30 дни. Извършва се 
постоянен мониторинг и контрол от 
отговорника по съответствието.  

Няма 

9 Облаги за служители Служителите на SMW нямат право във 
връзка с упражняването на дейността 
си да приемат облаги или обещания за 
облаги от трети лица. 

Няма 

 
 

6.4.  КОНФЛИКТИ  НА  ИНТЕРЕСИ  МЕЖДУ  ИНВЕСТИТОРИ  В  РАЗЛИЧНИ  ФОНДОВЕ  

 

№  Потенциални 
конфликти на интереси 

Мерки Оставащи 
конфликти на 
интереси 

1 Сделки между два 
фонда, управлявани от 
SWM  

Тези сделки са допустими, само ако са в 
най-добрия интерес за двете страни по 
договора. SWM прилага "Кодекс за 
поведение". Установено е, че SWM ще се 
въздържи от всякакви действия, които 
биха могли да повлияят негативно върху 
прозрачното и съответстващо на 
пазарите на ценни книжа 
ценообразуване, например, действията, 
които служат за манипулиране на цените 

Няма 
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и сделките с инвестиции на фонда с 
активи в собствения портфейл или 
портфейла на друг инвеститор за 
влияние върху курса.  

Бартерни сделки са допустими само с 
одобрението на ръководството и при 
спазване на посочените по-горе критерии 
- по-специално използването на 
надеждни курсове за оценка. 

 
 

VII.  СПЕЦИАЛНИ  СЛУЧАИ  

Ако в отделни случаи са налице конкретни конфликти на интереси спрямо инвеститор във 
фонд, които не могат да бъдат избегнати чрез организационни мерки или договаряне, общият 
характер и произхода им трябва да бъдат разкрити на инвеститора във фонда. Разкриването 
следва да бъде доброволно, в писмена форма и преди сключване на сделката, за да се даде 
възможност на инвеститора във фонда да решат дали все още иска да се възползва от 
услугата, въпреки наличието на конфликт.  

В тази информация до инвеститорите на фонда трябва да бъдат включени достатъчно 
подробности за конфликти на интереси, за да представляват достатъчна база за вземане на 
решение от страна на инвеститора. 

Нивото на детайлност обаче не може да достигне до разкриването на вътрешна информация. 
Трябва да се вземат предвид и конфликти на интереси с други инвеститори и получената в 
резултат на това защита на инвеститорите (банковата тайна). 


