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Насоки за корпоративно управление 

 

Scarabaeus Wealth Management AG (SWM AG) следва разумни принципи на корпоративно 
управление. Структурата на компанията и съвкупността от администрирани фондове са 
причината Бордът на директорите да наблюдава множество фондове и да търси продуктивен и 
ефективен подход към управлението.  

Основен приоритет за SWM AG е спазването на буквата и духа на закона, при пълно осъзнаване 
на поверените ѝ отговорности. Изпълнението на принципите, залегнали в насоките за 
управление, се основава на практика, включваща работни и правни процедури, които се отнасят 
до въпроси като състав на борда, насоки за одит, ограничаване на риска, справедливо 
възнаграждение, корпоративно отчитане, разкриване на информация, както и кодекс на 
поведение на доверените лица и управителите.  

SWM AG работи със следната основна цел: да осигури най-добрата възможна възвръщаемост 
за колективните инвестиционни схеми под нейно управление и за инвеститорите във 
фондовете, в съответствие с приложимото право и насоките за инвестиране и целите на всеки 
фонд. Основната концепция, която обвързва SWM AG с разумното корпоративно управление е 
ясният етичен поглед на борда на директорите, който е посветен на постигането на високи 
стандарти на управление, корпоративно поведение и осигуряването на най-добрата защита за 
акционерите.  

 

I .  УПРАВЛЕНИЕ  

Компанията е израз на ценности, основаващи се на интегритет, прозрачност, професионализъм, 
отчетност и отлични резултати. Ние сме посветени на непрекъснатите усилия за постигане на 
най-високия възможен стандарт по отношение на ежедневната си работа и на качеството на 
предлаганите от нас услуги. 

Навременното и балансирано разкриване на информация е от ключово значение за 
формирането на доверие и възможността на инвеститорите за по-добро разбиране, изчисление 
и оценка на инвестиционния риск и възвращаемост.  

Бидейки отдаден на най-високите етични стандарти в корпоративното управление, които 
включват прозрачност и навременно подаване на информация към инвеститорите в 
управляваните фондове и акционерите на самата компания-управител, Бордът на директорите 
представлява професионална организация, състояща се преди всичко от независими членове с 
богат опит и познания, която редовно провежда преглед на дейностите и работата на 
компанията.  

Бордът на директорите на SWM AG наблюдава управлението и дейностите по съвкупност от 
фондове и му е поверена отговорността да представлява интересите на акционерите и 
инвеститорите. Бордът се фокусира върху представянето на управляваните фондове и следи за 
потенциален конфликт на интереси. Освен това, като част от общите отговорностите по 
мониторинга, бордът следи за различни въпроси по отношение на фондовете, включително 
резултат от инвестицията, управление на риска, попечителство върху активи и услуги към 
акционерите.  

Задължението за лоялност изисква от директорите да използват положението си на доверени 
лица, за да поставят интересите на компанията и нейните акционери пред личните си интереси. 
Освен това, тъй като основната дейност на компанията е управление на колективни 
инвестиционни начинания, посоченото задължение се отнася и до интересите на инвеститорите 
в управляваните фондове.  
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От основно значение за реализиране на задължението за лоялност е избягването на конфликт 
на интереси, което има пагубен ефект за компанията. Задължението за грижа изисква от 
директорите да извършват дейността си добросъвестно, по начин, за който с основание се 
смята, че е в най-добър интерес на фонда и с грижата, която всеки отговорен човек на подобна 
позиция би полагал при сходни обстоятелства. Задължението за грижа също така изисква от 
директорите, бидейки информирани, да прилагат своята бизнес преценка и да взимат разумни 
решения.  

Главният изпълнителен директор и членовете на Борда играят ключова роля при осигуряването 
на ефективното функциониране на борда и следва да ръководят всички служители в 
компанията. Бордът трябва да поддържа мониторинга върху изпълнението на политиките и да 
поема отговорност за наблюдение на управлението и посоката на развитие на компанията.  

Директорите на компанията притежават необходимите умения, капацитет, етика и независимост 
на преценката, за да осигурят ефективно лидерство и управление.  

Съществена отговорност на Борда е да извършва оценка, да приема и следи за изпълнението 
на бизнес стратегиите на компанията.  

 

I I . СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА БОРДА  

На борда е поверено задължението да наблюдава работата на компанията и да формулира 

политиките и стратегиите на компанията. Освен това, той е адекватно информиран по ключови 

бизнес въпроси и разполага с подходящите средства, за да насърчава стремежа към политика 

на управление, която да оптимизира дългосрочното изпълнение.  

Бордът, в качеството си на представител на акционерите, е отговорен за управлението на 

компания. Все пак, ключови управленски функции могат да бъдат делегирани, но подлежат на 

надлежен мониторинг от страна на борда. Ключовите задължения, включени в насоките за 

управление на компанията, са:  

a) Извършване на независима оценка на бизнес стратегията, изпълнението, финансовите 

отчети, ресурсите, стандарта на поведение и етиката на компанията. 

b) Преглед на счетоводството на компанията и осигуряване на съответствието му с 

международните счетоводни стандарти, както и уверение, че то дава верен и точен 

облик за дейността на компанията. 

c) Осигуряване на поддръжката на финансовия интегритет, включително одобрение на 

бюджетите. 

d) Мониторинг върху ангажимента на компанията към екологичните и социалните 

стандарти (ECS). Бордът на директорите оповестява явно своя подход към всички 

материални рискове. Това включва анализ на специфичните за компанията въпроси от 

екологично, социално и управленско естество. 

e) Установяване и преразглеждане на ключови критерии за оценка на финансовите 

резултати. 

f) Мониторинг върху системата за вътрешен контрол на компанията и разкриването на 

информация. 

g) Осигуряване на наличието на уместни механизми и системи за отчетност, както и че 

акционерите, инвеститорите във фондовете и заинтересованите страни са 

информирани съгласно задълженията за прозрачност и последователното разкриване 

на информация. 
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I I I . НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ  

В съответствие с очакванията на Инвеститорите, Бордът на SWM AG’s Board формулира и 

прилага високи стандарти за управленско поведение. За тази цел, бордът предприема 

следното:  

a) Изразява ангажимента на компанията към управлението чрез разработване на публично 

оповестени насоки или кодекс на управление и етика (включително съответствието им с 

всички приложими закони, разпоредби, правила и общоприети практики и стандарти). Те 

са обект на своевременен преглед. 

b) Осигурява наличието на ясно дефинирани отговорности по отношение на въпросите на 

управлението, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

c) Въвежда процедура, за да осигури правилното и регулярно идентифициране, оценка и 

управление от страна на компанията на насоките за управление, по-специално 

управлението на рискове, както и включването им в стратегията на компанията. 

d) Работи с акционерите и инвеститорите, за да отговори адекватно на въпроси, 

забележки и оплаквания. 

 

IV. ОСВЕДОМЕНОСТ И КАПАЦИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА  КОРПОРАТИВНИТЕ 

ОПЕРАЦИИ  

Директорите са независимо запознати с дейностите на компанията и не разчитат единствено на 

информация, осигурена от външни страни/консултанти/съветници.  

По отношение на капацитета на директорите: 

a) Всеки директор следва да посвети достатъчно време и усилия на задълженията си като 

директор. 

b) Бордът следва да представи пред бъдещи и настоящи директори своите очаквания по 

отношение на натовареността, свързана с работата като директор в борда. 

 

V. РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БОРДА  

Главният изпълнителен директор осигурява ефективното функциониране на борда и ръководи 

всички директори при управлението на компанията. Той обезпечава наличието на подходящи 

процедури и структури на борда, така че бордът да може да обмисли всички релевантни 

въпроси.  

Главният изпълнителен директор е отговорен за множество ключови функции, включително:  

a) Задава дневния ред на срещите на борда. 

b) Ръководи борда при мониторинга върху управлението на компанията, оценката на 

финансовото състояние и изпълнението на дейността на компанията, установяването 

на култура, насърчаваща директорите да обсъждат открито рискове или каквито и да 

било материални неблагоприятни развития. 

c) Осигурява провеждането на достатъчен брой срещи на борда през годината. 

d) Осигурява подаването на точна информация към борда, за да улесни вземането на 

ефективни решения. 
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e) Осигурява провеждането на ефективни оценки на работата на борда и свързва 

резултатите от оценките на работата с официалните процедури по планиране на 

приемствеността. 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

Наблюдението на риска е едно от основните задължения на Борда. То е отразено в 

установените процедури по управление на риска. Бордът на директорите се занимава с 

идентифицирането, мониторинга и наблюдението на всички материални рискове. Те могат да 

включват екологични, социални и корпоративни аспекти, управление на риска и набор от 

вътрешни проверки.  

Задълженията на Борда в тази връзка включват, но не се ограничават до:  

a) Наблюдение на разработването и прилагането на системата за управление на риска и 

вътрешен контрол на компанията. 

b) Мониторинг на ефективността на системите за управление на риска и вътрешен 

контрол. 

c) Извършване на промени в системите за управление на риска и вътрешен контрол 

според нуждите. 

d) Осигуряване на наличието на ясни правила за отговорност и отчетност в компанията 

при управлението на риска. 

e) Осигуряване на подходящо наблюдение на управлението на риска от страна на 

директорите. 

f) Умножаване на устойчивото изпълнение на дейността на компанията, рентабилността и 

възвръщаемостта за акционерите. 

g) Установяване на политиките на компанията по отношение на риска, включително 

стратегически рискове, рискове за репутацията и рискове от екологично, социално и 

управленско естество. 

При установяване на политиките за управление на риска, бордът се уверява, че:  

a) Съществува ефективна процедура за идентифициране на съществени рискове, пред 

които е изправена компанията. 

b) Е приет всеобхватен подход за управление на риска в предприятието, включително 

финансови и стратегически рискове и рискове от екологично, социално и управленско 

естество. 

c) Съществува ефективна процедура за навременна и всеобхватна отчетност от страна на 

служителите към управителите (Борда) и от страна на управителите към всички 

заинтересовани страни (акционери в Компанията и инвеститори в управляваните 

фондове) по отношение на съществени рискове, пред които е изправена компанията, в 

случай че възникнат такива. 

d) Ефективно подаване на информация към инвеститорите за подхода на компанията за 

ограничаване на материалния риск. 
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VII.  СТРАТЕГИЯ НА КОМПАНИЯ ТА  

Бордът е отговорен за осъществяване на наблюдение при изпълнението на стратегията на 

компанията. Това задължение включва:  

a) Управление на избора, определянето и реализирането на ценностите на компанията. 

b) Определяне и преразглеждане на ключови критерии за оценка на финансовите 

резултати, включително одобрение на финансовата политика. 

c) Определяне на договори за подходящо възнаграждение в съответствие със стратегията 

на компанията. 

d) Разпространение на ценностите на компанията. 

Бордът и акционерите носят еднаква отговорност за стратегията.  

SWM AG се ангажира да осигури точно и вярно представяне на управлението на финансите си, 

изпълнението и отчетите си в съответствие с приложимите правни и счетоводни стандарти.  

 

VIII .  ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Оценката на уменията и изпълнението трябва да допринесе за ефективната и последователна 

работа на борда. Уменията на директорите и оценката на изпълнението трябва да бъдат 

приложими и залегнали в стратегията на компанията.  

Разпространението на процедурата и резултатите от оценката на изпълнението са от важно 

значение. Матрицата на уменията е ефективен инструмент за демонстриране пред 

акционерите как уменията на управителния съвет са свързани с наблюдението на дейностите и 

стратегията на компанията.  

 

IX. ОЦЕНКА НА БОРДА  

Официалната оценка на борда се провежда, за да се оцени груповото и индивидуалното 

представяне.  

Оценката на борда трябва:  

a) Да оцени способността за предлагане на стратегическа посока и цели на компанията  

b) Да определи ефективността и състава на борда 

c) Да посочи слабите места, за да насърчи цялостната ефективност на борда и 

изпълнението на дейността на компанията в дългосрочен план 

d) Да оцени представянето 

SWM AG вярва, че прозрачните, честни и отговорни пазарни практики са от изключително 

значение за устойчивостта на създаването на блага и интегритета на пазара на капитал. 

Навременното представяне и равният достъп до информация са в основата на интегритета на 

пазара и осигуряват адекватната информираност на всички инвеститори.  

Инвеститорите изискват достатъчен обем информация от компаниите, за да се уверят, че 

материалните рискове, свързани с управлението, са обмислени и че съществуват ефективни 

процедури за управлението на тези рискове.  
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SWM AG осигурява разработването на подходящи процедури и структури за ефективно 

справяне с изискванията за последователно разкриване на информация. Бордът на 

директорите осигурява подаването на достатъчен обем информация, за да даде възможност на 

всички инвеститори да направят информирани и точни преценки по отношение на всички 

материални въпроси, които могат да окажат влияние върху стойността на техните инвестиции.  

Това осигурява посвещаване върху насърчаването на устойчива компетентност и отчетност в 

компанията. SWM AG разработва и подкрепя култура, която поощрява отчетността, както и 

ангажиране със създаването на дългосрочна печалба за инвеститора. Това се постига чрез 

ангажимент към интегритета на бизнеса, креативността, прозрачността и последователното 

разкриване на информация.  

Всяка една от предлаганите от нас услуги е разработена по поръчка спрямо нуждите на 

бизнеса на всеки отделен клиент.  

Управителното тяло на компанията следи за регулаторни промени и преразглежда политиките и 
процедурите по Фондовете в сферата на корпоративното управление.  


