
 

 

ИП АВАЛ ИН АД 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ 

 

Съгласно чл.2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на съвета от 27 

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

сектора на финансовите услуги (Регламента), ИП АВАЛ ИН АД (ИП) попада под обхвата на 

изискванията за публикуване на информация относно политиката на ИП за интегриране на 

рисковете за устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на 

портфейли на клиенти. 

ИП следва да вземе решение дали ще отчита или да обясни защо няма да отчита основните 

неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, в 

съответствие със специфични изисквания, посочени в  „Регламента“.  Съгласно чл. 4, параграф 

1, б. „б“ от „Регламента“ ИП АВАЛ ИН АД не отчита неблагоприятните въздействия на 

инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като във връзка с това публикува и 

ще поддържа на интернет страницата си (www.aval-in.com) изявление, което обяснява 

причините за това, както и информация дали и кога възнамерява да започне отчитането. 

Причините за решението на ИП към момента да не отчита основните неблагоприятни 

въздействия от инвестиционните решения върху факторите за устойчивост са следните: 

- ИП подкрепя политическите цели на Регламент (ЕС) 2019/2088 да подобри 

прозрачността за клиентите, инвеститорите и пазара по отношение на това как 

участниците на финансовия пазар интегрират разглеждането на неблагоприятното 

въздействие на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост. 

Вземайки надлежно предвид своя размер, естеството и обхвата на дейностите си, както 

и вида на финансовите продукти, които предоставяме, считаме, че към настоящия 

момент би било предизвикателство за нас да спазваме специфичните изисквания на 

Регламента. 

- Действащата нормативна уредба е непълна, което създава редица неясноти относно 

ангажиментите на задължените субекти. 

- При предоставяне на услуги ИП се ръководи от това да  действа в най-добър интерес на 

клиента, съобразявайки се с рисковия му профил и липсата към настоящият момент на 

регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании 

относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност 

за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса. 

http://www.aval-in.com/


- Ръководството полага максимални усилия за осигуряването на непрекъснатост и 

устойчивост на оперативната дейност на посредника. 

Въпреки горното ИП, като участник на финансовите пазари декларира, че  ще се стреми да 

отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решение върху факторите на 

устойчивостта като прилага добри вътрешни практики при управлението на портфейли на 

клиенти и не избира с инвестиционна цел финансови инструменти, емитирани от 

производители на противоречиви оръжия и оръжейни системи, както и финансови 

инструменти, емитирани от компании, за които има сериозни индикации, че са извършители, 

съучастници или помагачи, или са в състояние да се възползват от нарушаването на световно 

признатите стандарти за корпоративна устойчивост като права на човека, права на 

служителите, опазване на околната среда и антикорупция. 

ИП ще поддържа своето решение да не спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088, като 

се ангажира да постави под редовен преглед и официално ще преоценява решението си поне 

веднъж годишно. 
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