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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КОРПОРАТИВНИТЕ
РЪКОВОДСТВА НА “ХИМИМПОРТ” АД НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

На 18 Януари 2008 г. “Химимпорт” АД се присъедини към Националния кодекс
за корпоративно управление. Програмата за корпоративно управление на
“Химимпорт” АД е подчинена на принципа „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ”,
съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да
представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение,
които са залегнали в Кодекса и да предоставя обяснение как проблемните
ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по
отношение на “Химимпорт” АД.
От датата на присъединяване към Националния кодекс дружеството е
осъществявало дейността си в пълно съответствие с неговите принципи и
разпоредби.
И през 2018 година “Химимпорт” АД ще се стреми да спазва по целесъобразност
Националния кодекс за корпоративно управление.

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
“Химимпорт” АД е публично дружество с двустепенна система на управление.
Всички членове, както на Управителния Съвет, така и на Надзорния Съвет
отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и
задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и
компетентността им са в съответствие с изискванията на Кодекса.
 Управителния съвет управлява съгласно установените визия, цели и
стратегия на “Химимпорт” АД
 Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от
общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална
компетентност.
В междинния доклад за дейността на Ръководството са оповестени
възнагражденията на членовете на Управителния съвет в съответствие със
законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат
лесен достъп до информацията за възнагражденията.
Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или
потенциален конфликт на интереси.
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КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ
Надзорният съвет осъществява регулярен контрол върху дейността на
Управителния съвет относно управлението на дружеството като гарантира, че
действията на УС увеличават изгодата на акционерите и съдействат за
прилагане на принципите на добро корпоративно управление в Дружеството.
Той участва при взимането на решения по всички важни въпроси, свързани с
дейността на дружеството.
Надзорният съвет при нужда, може да предприеме необходимите проучвания, за
подпомагане на изпълнението на задълженията си чрез консултации с експерти.
Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет
като определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагане
на правомощията им и честотата, с която се отчитат пред него.
Надзорният съвет приема правила относно възрастовата граница на лицата
избирани в Управителния съвет.
Надзорният съвет прави оценка на цялостното представяне на дружеството,
обръщайки специално внимание на информацията получавана от Управителния
съвет и периодично прави сравнение между постигнатите и планираните
резултати, както и анализ на причините за това.
Надзорният съвет наблюдава и контролира процеса на разкриване на
информация за Дружеството.
Надзорният съвет приема указания относно максималния брой на дружествата,
в които членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Химимпорт” АД
участват в управителни и контролни органи, участието в които се счита за
приемливо, с оглед изискването за ефективно изпълнение на задълженията като
член на съветите на дружеството.
Надзорният съвет определя критерии, които разграничават участията в други
търговски дружества, в зависимост от заеманата позиция в тях и времето, което
всяка от позициите изисква за изпълнение на съответните задължения
Спазвайки изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството, Надзорният съвет
при необходимост преразглежда структурата на Управителния съвет,
разпределението
на
задълженията,
правомощията
и
определеното
възнаграждение на всеки от членовете на Управителния съвет и при
необходимост предприема мерки по промяната им.
При осъществяване на дейността си, членовете на Надзорния съвет са длъжни
да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който
обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като
ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и
пълна, както и да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК .
НС на дружеството е подпомаган от Одитен комитет. Структурата и
функциите на комитета са определени в Програмата за корпоративно
управление на “Химимпорт” АД.
Членовете на комитета имат неограничен достъп до членовете на
Надзорния съвет, Управителния съвет и висшия ръководен персонал, пряко
отговорни за дейностите, попадащи в обхвата на делегираните на комитета
правомощия.
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Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на
акционерите веднъж годишно.
Основни функции на Одитния Комитет:
- да наблюдава процесите по финансовото отчитане;
- да наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол;
- да наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
- да наблюдава независимия финансов одит на Дружеството;
- да съблюдава за независимостта на регистрирания одитор на
Дружеството съгласно изискванията на ЗНФО, както и наблюдение върху
предоставянето на допълнителни услуги от страна на регистрирания одитор/
Предвид промяната на нормативната база във връзка с изискванията към
Одитните комитети, на следващото общо събрание ще бъде предложени
изменения в състава на комитета, отговарящи на новите изисквания на ЗНФО.
Ръководството на Дружеството ще изготви и предложи за одобрение на Общото
събрание на акционерите статут на одитния комитет, регламентиращ неговата
структура, обхват от задачи, начини на функциониране и процедури за отчитане,
съответстващи на новите изисквания на закона.

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
“Химимпорт” АД има разработена и функционираща система за вътрешен
контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с
дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление; обезпечава
адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на
информация.
Регистриран одитор, избран от общото събрание на акционерите на
“Химимпорт” АД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2017 г. е специализираното одиторско предприятие „Грант
Торнтон ООД , вписано под номер 032 в специалния регистър към Института на
дипломираните експерт-счетоводители.
С оглед обезпечаване ефективността на работата на външните одитори на
“Химимпорт” АД, през 2014 г. Управителният съвет е разработил и приел Мерки
за осигуряване ефективното изпълнение на задълженията на одиторите на
дружеството въз основа на изискванията на Закона за независимия финансов
одит.
В съответствие с изискванията на
ЗНФИ, Управителният съвет на
“Химимпорт” АД препоръча на одитния комитет да се съобрази и да продължи
да прилага този принцип по отношение на предлаганите нови одитори на
дружеството.
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ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ
Корпоративните
ръководства
на
"Химимпорт"
АД
равнопоставеното третиране на всички акционери на
включително миноритарни и чуждестранни.

гарантират
компанията,

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си,
чрез:
•
Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в
работата
на Общите събрания на акционерите чрез своевременно оповестяване на
материалите за ОСА, на следните сайтове: www.x3news.com, www.investor.bg
както и на личната си страница www.chimimport.bg
• Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на
Общи
събрания на акционерите - редовни и извънредни заседания
• Изготвени правила по представителство на акционер в Общото
събрание,
включително представяне на образци от пълномощни на български и английски
език
•
Възможност за участие в разпределението на печалбата на
дружеството, в
случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за
разпределяне на дивидент
•
Провеждане на политика към подпомагане на акционерите при
упражняването на техните права.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Приети са “Вътрешни правила относно разкриване на информация”, които
регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично
оповестяване на вътрешна информация за „Химимпорт” АД, забрана за
търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови
инструменти. Правилата са част от цялостната система на „Химимпорт” АД за
разкриване на информация и отразяват политиката на дружеството, насочена
към осигуряване на по-голяма прозрачност и същевременно гарантиране на поголяма сигурност на настоящи и потенциални инвеститори на дружеството
относно недопускане на неправомерно използване и/или разпространяване на
вътрешна за дружеството информация.
Публичната информация, засягаща дейността на “Химимпорт” АД е представена
на вниманието на Комисията за финансов надзор, “Българската фондова борса
– София” АД и инвестиционната общност, като информацията се
разпространява до обществеността чрез информационната агенция X3 NEWS www.x3news.com.
“Химимпорт” АД непрекъснато актуализира корпоративната си електронна
страница www.chimimport.bg на български и английски език, съобразена по
структура и обем на предоставяната информация с препоръките на
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Националния кодекс и утвърдените добри практики относно системите за
разкриване на информация. На електронната страница могат да бъдат
намерени обща информация относно дружеството и сферите на дейност на
всички компании от икономическата група, актуални данни относно
финансовото и икономическо състояние на дружеството, включително
междинните и годишни финансови отчети на “Химимпорт” АД на
индивидуална и консолидирана база, както и информация относно структурата
на икономическата група, корпоративното ръководство и управление на
компанията, корпоративните документи, изготвени и приети от Управителния
съвет на дружеството и емитираните ценни книжа. Всички акционери,
инвеститори и заинтересувани лица могат да получат информация относно
предстоящите и вече проведените важни корпоративни събития, заседания на
общото събрание на акционерите и планираната инвестиционна политика на
дружеството

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Дружеството не е разработило собствени правила за отчитане интересите на
заинтересованите лица , но по всички въпроси, които пряко или непряко ги
касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури съгласно Кодекса
за корпоративно управление.
Корпоративното ръководство чрез политиката си спрямо заинтересованите лица
цели добър диалог, доверие и обратна връзка, изграждането на силни връзки
със заинтересованите страни, уместен подход за включване, ангажиране и добра
комуникация, гарантиране не само на доброто име на организацията, но и
повишаване на приходите и печалбата.
Основни принципи, които заявява и спазва „Химимпорт” АД са следните:
• Непрестанно отстояване и защитаване на интересите на заинтересованите
страни. Постигане на баланс между интересите на заинтересованите страни и
акционерите.
• Заинтересованите страни са израз на реални икономически субекти. Всеки
служител би бил по-мотивиран, ако работи в компания, която съответства на
неговите ценности и морал.
• Активен диалог с всички заинтересовани страни, включително в по-широк
смисъл.
• Маркетингов подход към заинтересованите страни. Улавяне на потребностите
на заинтересованите страни и отговаряне на техните нужди и желания.
• Равнопоставеност между интересите на всички групи заинтересовани страни.
• Непрестанен мониторинг и усъвършенстване на стратегиите
заинтересованите страни от страна на корпоративното ръководство

за

• Категорично изпълнение на обещанията към заинтересованите страни.
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Дружеството идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата
дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от
икономическия просперитет на дружеството:
o собственици на облигации, ако бъдат издавани такива,
o работници и служители,
o клиенти,
o доставчици,
o банки - кредитори и
o обществеността, като цяло
o следните групи лица: клиенти, служители, кредитори, доставчици и други
контрагенти, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.
В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява
със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и
бизнес етика. На заинтересованите лица се предоставя необходимата
информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото
състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и
вземане на решение.
Управителният съвет насърчава сътрудничеството между дружеството и
заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните, за
осигуряването на стабилно развитие на Дружеството.

Март 2019 г.
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