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Общи разпоредби

Тези Правила са изготвени и приети от Управителния съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС
ГРУП“ АД (ТБСГ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и актовете по прилагането му; на Закона за прилагане на
мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМСПЗФИ); както и с
препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление на Република България.
Правилата са част от цялостната система на ТБСГ за разкриване на информация и отразяват
политиката на дружеството, насочена към осигуряване на прозрачност и гарантиране на поголяма сигурност във връзка с недопускане на неправомерно използване и/или
разпространяване на вътрешна за дружеството информация.
Целта на Правилата е да определят механизма за идентифициране на вътрешната за ТБСГ
информация, кръга на вътрешните лица, задълженията и отговорностите във връзка с
притежаваната от тях вътрешна информация, както и да регламентират други аспекти на
нормативните изисквания, свързани с вътрешна за дружеството информация с оглед
предотвратяване на възможността да бъдат извършвани пазарни злоупотреби с финансови
инструменти.
Всяко лице има право да подава съобщение за нарушение на ЗПМСПЗФИ, на Регламента относно
пазарната злоупотреба и актовете по прилагането му, както при наличие на извършено
нарушение, така и при наличие на основателни съмнения за извършено или предстоящо
извършване на нарушение.
Лицата, подали съобщение или друга информация за нарушение на ЗПМСПЗФИ, на Регламента
относно пазарната злоупотреба и актовете по прилагането му, в нарушение на ограниченията за
разкриване на информация, произтичащи от законови, подзаконови или административни
разпоредби или от договор, не носят отговорност от какъвто и да е характер във връзка с
информацията, предоставена по реда на глава втора от ЗПМСПЗФИ.
Всички уведомления и предоставяне на информация до компетентния орган, предвидени в
Регламента относно пазарната злоупотреба, се извършват до заместник-председателя на КФН,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщение за нарушение или срещу
които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно
уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

II.

Понятия

За целта на настоящите правила и съгласно приложимото законодателство, в документа са
използвани следните основни понятия:
Вътрешната информация е:
•

точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко
или косвено с ТБСГ или с един или повече финансови инструменти, емитирани от
дружеството и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе
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чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях
дериватни финансови инструменти.
•

точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко
или косвено с ТБСГ или с един или повече финансови инструменти, емитирани от
дружеството и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе
чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях
дериватни финансови инструменти;

•

Информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или
които основателно може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е
настъпило или за което основателно може да се очаква, че ще настъпи, когато такава
информация е дотолкова конкретна, че позволява да се направи заключение относно
възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху
цените на финансовите инструменти, емитирани от ТБСГ или свързания дериватен
финансов инструмент. Във връзка с това, в случай на продължителен процес, който е
предназначен да доведе или води до определени обстоятелства или определено
събитие, за точна информация може да се считат тези бъдещи обстоятелства или това
бъдещо събитие, и също междинните етапи на този процес, които са свързани с
постигането на тези бъдещи обстоятелства или това бъдещо събитие.

•

За междинен етап при продължителен процес се счита вътрешна информация, ако тя
сама по себе си отговаря на критериите за вътрешна информация.

•

Това е информация, която, ако бъде направена публично достояние, би могла да има
значително въздействие върху цената на финансови инструменти, емитирани от ТБСГ
и дериватни финансови инструменти върху тях и която разумен инвеститор вероятно
би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

Вътрешни лица за ТБСГ са всички лица, които работят за дружеството по договор за управление,
по трудов или граждански договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат
постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до
дружеството или до емитирани от него финансови инструменти.
В случаите когато е налице договор между ТБСГ и юридическо лице, въз основа на който
физически лица, работещи за юридическото лице, имат постоянен или инцидентен достъп до
вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до ТБСГ или емитирани от него
финансови инструменти, тези физически лица също са вътрешни лица за дружеството.
Лица с ръководни функции в ТБСГ и свързани с тях лица са:
•

Членовете на корпоративното ръководство – Надзорен съвет (НС) и Управителен съвет
(УС), прокуристът, ако има такъв.

•

Свързани с тях лица са – съпруг/а или партньор/ка, считан(а) по националното право за
равностойно на съпруг/а лице; дете на издръжка в съответствие с националното
право;

•

роднина, който живее в същото домакинство в продължение поне на една година към
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датата на съответната сделка; или юридическо лице, тръст или съдружие, чийто
ръководни функции се изпълняват от лице, което изпълнява ръководни функции, или
от лице, изброено по-горе, което е пряко или косвено контролирано от такова лице,
което е учредено в полза на подобно лице, или чиито икономически интереси са
практически равностойни на тези на такова лице;
Пазарни злоупотреби са:
•

Злоупотребата с вътрешна информация;

•

Незаконното разкриване на вътрешна информация и

•

Манипулирането на пазара на финансови инструменти

Емитирани от дружеството финансови инструменти: акции

III.

Нормативни забрани

Забрана за злоупотреба с вътрешна информация и за незаконно разкриване на вътрешна
информация (чл. 14 от Регламента относно пазарната злоупотреба)
Никое лице няма право:
•

да участва или да се опитва да участва в злоупотреба с вътрешна информация;

•

да препоръчва или склонява друго лице да участва в злоупотреба с вътрешна
информация; или

•

незаконно да разкрива вътрешна информация.

Забрана за манипулиране на пазара (чл. 15 от Регламента относно пазарната злоупотреба)
Никое лице няма право да участва или да се опитва да участва в манипулиране на пазара.
Горепосоченото се прилага по отношение на всяко лице, което разполага с вътрешна
информация в резултат на това, че:
а) е член на административния, управителния или надзорния орган на ТБСГ;
б) има дялово участие в капитала на ТБСГ;
в) има достъп до информация чрез упражняването на дейност, професия или служебни
задължения; или
г) участва в извършването на престъпна дейност,
както и за всяко лице, което притежава вътрешна информация при обстоятелства, различни от
посочените по-горе, когато лицето знае или следва да знае, че това е вътрешна информация.
Ако лицето е юридическо, режимът за злоупотреба с вътрешна информация по чл. 8 от
Регламента относно пазарната злоупотреба се прилага също, в съответствие с националното
право, по отношение на физическите лица, които участват при взимането на решението да се
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извърши придобиването или разпореждането или отмяната или изменението на нареждане за
сметка на съответното юридическо лице.

IV.
1.

Основни положения
Факти и обстоятелства, които могат да представляват вътрешна за дружеството
информация

Конкретните факти и обстоятелства, които представляват вътрешна информация за ТБСГ, следва
да отговарят на посочените по-горе критерии и да:
•

Се съдържат в междинните и годишните финансовите отчети, които ТБСГ
периодично представя на КФН и на обществеността, до публичното оповестяване на
тази информация по предвидения в закона ред;

•

Представляват обстоятелствата, които са предмет на задълженията на дружеството
за последващо разкриване на информация, предвидени в ЗППЦК, а именно –
промени в устава, в Съвета на директорите на дружеството, откриване на
производство по несъстоятелност, решение за преобразуване на дружеството,
всички изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко
или непряко цената на издадените от ТБСГ финансови инструменти, до публичното
оповестяване на тази информация по предвидения в закона ред;

•

Касаят разкриване на дялово участие, съгласно чл. 145 и сл. от ЗППЦК и отправяне на
търгово предложение, съгласно чл. 149 и сл. от ЗППЦК, до извършване на
съответните публични уведомления по предвидения в закона ред;

•

Касаят броя собствени акции, които дружеството смята да изкупи в рамките на
ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, до извършване на съответните публични
уведомления по предвидения в закона ред;

•

Касаят броя на гласовете, свързани със собствени акции на дружеството, които то
придобие или прехвърли пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за
негова сметка, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от
правата на глас до съответното публично оповестяване съгласно изискването на чл.
111, ал. 10 от ЗППЦК;

•

Касаят всички промени в правата по отделните класове акции, включително
промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от
дружеството, които дават право за придобиване на акции на дружеството, до
съответното им публично оповестяване съгласно изискването на чл. 111а, ал. 1 от
ЗППЦК;

•

Се съдържат във всяко решение на дружеството за издаване на нови акции,
включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или
превръщане на облигации в акции до съответното публично оповестяване съгласно
изискването на чл. 111а, ал. 2 от ЗППЦК;

•

Представляват обстоятелство по Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а1, т. 3 и
чл. 41а, ал. 1, т. 4 и 6 от Наредба №2 на КФН, до публичното оповестяване на тази
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информация по предвидения в закона ред; Приложение 9 съдържа информация,
която се разкрива в шестмесечния отчет на дейността на ТБСГ като пример – промяна
на лицата упражняващи контрол над публичното дружество, сключване или
изпълнение на съществени за ТБСГ сделки, промяна на одиторите на дружеството и
т.н.
•

Касаят всички други инцидентно възникнали обстоятелства, пряко или непряко
свързани с дружеството или с издадените от него финансови инструменти, които
дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при
вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават
публично предлагани финансови инструменти, емитирани от ТБСГ;

•

Са свързани с търговските отношения и договарянето с клиенти на ТБСГ и дружествата
от групата;

•

Са свързани с параметрите на иновативни разработки на ТБСГ и дружествата от
групата;

2. Законосъобразно поведение
2.1.
Фактът, сам по себе си, че юридическо лице е разполагало или разполага с
вътрешна информация, не означава, че това лице е използвало тази информация и че поради
това е извършило злоупотреба с вътрешна информация въз основа на придобиване или
разпореждане, когато това юридическо лице:
a) е установило, прилагало и поддържало адекватни и ефективни вътрешни правила и
процедури, които гарантират, че нито физическото лице, взело от негово име
решението да придобие или да се разпореди с финансовите инструменти, емитирани
от ТБСГ, за които се отнася информацията, нито което и да е друго физическо лице,
което би могло да упражни влияние върху това решение, е разполагало с вътрешна
информация; и
b) не е насърчило, препоръчало, склонило или по друг начин повлияло на физическото
лице, което е придобило или се е разпоредило за негова сметка с финансовите
инструменти, емитирани от ТБСГ, за които се отнася информацията.
2.2.
Сам по себе си фактът, че дадено лице разполага с вътрешна информация, не
означава, че това лице е използвало тази информация и че поради това е извършило злоупотреба
с вътрешна информация въз основа на придобиване или разпореждане, когато това лице:
a) е маркет-мейкър за финансовия инструмент, емитиран от ТБСГ, за който се отнася
тази информация, или лице, упълномощено да действа като контрагент за
финансовия инструмент, емитиран от ТБСГ, за който се отнася тази информация, и
придобиването или разпореждането с финансови инструменти, емитирани от ТБСГ,
за които се отнася тази информация, се извършва законно в рамките на нормалните
условия на изпълнение на функциите му на маркет-мейкър или на контрагент за този
финансов инструмент; или
b) е упълномощено да изпълнява нареждания от името на трети страни и
придобиването или разпореждането с финансовите инструменти, за които се отнася
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нареждането, се извършва законно в хода на обичайното упражняване на дейност,
професия или служебни задължения на това лице.
2.3.
Сам по себе си фактът, че дадено лице разполага с вътрешна информация, не
означава, че това лице е използвало тази информация и че поради това е извършило злоупотреба
с вътрешна информация въз основа на придобиване или разпореждане, когато това лице
извършва сделка за придобиване или разпореждане с финансови инструменти, емитирани от
ТБСГ и когато тази сделка се извършва при изпълнението на изискуемо задължение,
добросъвестно и без да се заобикаля забраната за злоупотреба с вътрешна информация, и:
a)

това задължение произтича от дадено нареждане или сключено споразумение
преди съответното лице да разполага с вътрешната информация; или

b)

сделката е извършена, в изпълнение на законово или подзаконово задължение,
което е възникнало, преди съответното лице да разполага с вътрешната
информация.

2.4.
Сам по себе си фактът, че дадено лице разполага с вътрешна информация, не
предполага, че това лице е използвало тази информация или е извършило злоупотреба с
вътрешна информация, когато това лице е придобило вътрешната информация при публично
търгово предложение, отправено до акционерите на ТБСГ или сливане на ТБСГ с дадено
дружество, и използва тази вътрешна информация единствено за целите на процедурите по
поглъщане или сливане, при условие че в момента на одобрение на сливането или приемане на
предложението от акционерите на ТБСГ всяка вътрешна информация е била направена публично
достояние или е престанала по друг начин да представлява вътрешна информация. Предходното
изречение не се прилага към увеличаване на броя на акциите.
2.5.
Сам по себе си фактът, че дадено лице използва своите собствени знания, за да
вземе решение за придобиване или разпореждане с финансови инструменти, емитирани от
ТБСГ, при придобиването или разпореждането с тези финансови инструменти, не представлява
използване на вътрешна информация.
2.6.
Независимо от горното, нарушение на забраната за злоупотреба с вътрешна
информация, наложена в член 14 от Регламента относно пазарната злоупотреба (а именно, че
никое лице няма право: да участва или да се опитва да участва в злоупотреба с вътрешна
информация; да препоръчва или склонява друго лице да участва в злоупотреба с вътрешна
информация; или незаконно да разкрива вътрешна информация), може все още да се счита за
настъпило, ако компетентният орган установи, че съществува незаконосъобразна причина за
съответните нареждания за търговия, сделки или поведение.
3. Злоупотреба с вътрешна информация възниква, когато:
3.1.
Дадено лице разполага с вътрешна информация и я използва, като придобива или
се разпорежда за собствена сметка или чужда сметка, пряко или косвено, с финансови
инструменти, за които се отнася тази информация.
3.2.
Дадено лице използва вътрешна информация посредством отмяна или
изменение на нареждане относно финансов инструмент, за който се отнася информацията,
когато нареждането е направено преди съответното лице да разполага с вътрешната
информация.
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3.3.
Използването на препоръките или склоняването на друго лице да участва в
злоупотреба с вътрешна информация, когато лицето, използващо препоръката или което е било
склонено, знае или би следвало да знае, че те са основани на вътрешна информация.
Препоръчването или склоняването на друго лице да участва в злоупотреба с вътрешна
информация възниква, ако лицето разполага с вътрешна информация и:
a) препоръчва, въз основа на тази информация, или склонява друго лице да придобие
или да се разпореди с финансови инструменти, емитирани от ТБСГ, за които се отнася
тази информация, или
b) препоръчва, въз основа на тази информация, или склонява друго лице да отмени или
измени нареждане относно финансов инструмент, емитиран от ТБСГ, за който се
отнася тази информация.
4. Незаконно разкриване на вътрешна информация
Незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с
такава информация и я разкрива на кое да е друго лице, освен когато разкриването е извършено
при обичайното упражняване на дейност, професия или служебни задължения.
Това важи по отношение на всяко физическо или юридическо лице, намиращо се в ситуациите
или обстоятелствата, посочени по-горе, а именно – по отношение на всяко лице, което разполага
с вътрешна информация в резултат на това, че е член на административния, управителния или
надзорния орган на ТБСГ; има дялово участие в капитала на ТБСГ; има достъп до информация
чрез упражняването на дейност, професия или служебни задължения; или участва в
извършването на престъпна дейност, както и за всяко лице, което притежава вътрешна
информация при обстоятелства, различни от горепосочените, когато лицето знае или следва да
знае, че това е вътрешна информация. Последващото разкриване на препоръки или склоняване,
се счита за незаконно разкриване на вътрешна информация, когато лицето, разкриващо
препоръката или склоняването, знае или е следвало да знае, че те се основават на вътрешна
информация.
5. Дейности, считани за манипулиране на пазара на финансови инструменти са:
Сключване на сделка, даване на нареждане за търговия и друг тип поведение, което дава или е
вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето
или цената на финансов инструмент, емитиран от ТБСГ, или определя или е вероятно да
определи цената на един или повече такива финансови инструменти на необичайно или
изкуствено равнище; освен ако лицето, извършващо такава дейност, установи, че тя е извършена
поради законни причини и се съобрази с приетата пазарна практика по член 13 от Регламента
относно пазарната злоупотреба;
Сключване на сделки/даване на нареждане, които оказват или е възможно да окажат влияние
върху цената финансови инструменти, емитирани от ТБСГ, които включват фиктивно средство
или друга форма на измама или заблуда;
Разпространяване на информация чрез медиите, включително интернет, или по какъвто и да е
друг начин, която дава или може да даде лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на
предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент, емитиран от ТБСГ или определя
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или е вероятно да определи цената на финансови инструменти, емитирани от ТБСГ, на
необичайно или изкуствено равнище, включително разпространяване на слухове, когато лицето,
извършило това, е знаело или е следвало да знае, че информацията е била невярна или
подвеждаща;
6. Поведение, считано за манипулиране на пазара на финансови инструменти:
Поведението на едно или повече лица, действащи организирано, с които си осигуряват
господстващо положение по отношение на предлагането или на търсенето на даден финансов
инструмент, емитиран от ТБСГ, чийто резултат е или е вероятно да бъде пряко или косвено
определяне на покупните или продажните цени, или създаването или вероятността от създаване
на други неравностойни условия за търговия с такива финансови инструменти;
Купуването или продаването на финансови инструменти, емитиран от ТБСГ, в момента на
отварянето или затварянето на пазара, което има или може да има за последица въвеждането в
заблуждение на инвеститорите, които действат на основата на изложените цени, включително
цените при отваряне или затваряне на пазара;
Даването на нареждания към място на търговия, включително отмяна или промяна на такова
нареждане, чрез всяко налично средство за търговия, включително с електронни средства като
стратегии за алгоритмична търговия и високочестотни способи за алгоритмична търговия,
водещи до:
a) смущаване или отлагане функционирането на системата за търговия на мястото на
търговия, или вероятност да се предизвика такова;
b) затрудняване на други лица при установяването на действителни нареждания в
системата за търговия на мястото на търговия, или действия, които могат да доведат до
това, включително чрез даване на нареждания, водещи до претоварване или
дестабилизиране на дневника за нареждания; или
c) даване или вероятност от даване на неверен или подвеждащ сигнал по отношение на
предлагането или търсенето или цената на финансов инструмент, емитиран от ТБСГ, поспециално чрез даване на нареждания с цел започване или засилване на тенденция;
Възползването от случаен или редовен достъп до традиционните или електронните медии чрез
даване на мнение за финансов инструмент, емитиран от ТБСГ, след предварително открити
позиции в тях, и извличане впоследствие на полза от въздействието на мненията, дадени за
цената на този инструмент, без към момента на изявата да е разкрит конфликтът на интереси.
Насока за неизчерпателно изброени индикатори, свързани с използването на фиктивно средство
или друга форма на заблуда или измама, както и с подаването на неверни или подвеждащи
сигнали и с определянето на цени, е Приложение I на Регламента относно пазарната злоупотреба
за показателите за манипулативно, което представлява Приложение № 1 към настоящите
Правила.

V.

Определяне на кръга на вътрешните за ТБСГ лица

7. Категории вътрешни за ТБСГ лицаКонкретните категории вътрешни за ТБСГ лица, са
определени въз основа на вида дейност, която осъществяват за дружеството по договор
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за управление, по трудов или граждански договор и въз основа на естеството на
вътрешната информация, до която имат достъп. Посочените по-долу категории не могат
да се считат за изчерпателни. Всички лица с достъп до вътрешна информация са
включени в включени в списъка по чл. 18 от MAR.
•

Членовете на надзорния и управителния съвет.

•

Мажоритарни акционери на дружеството;

•

Директорът за връзки с инвеститорите;

•

Финансовите директори и счетоводителите на дружеството, които осъществяват
оперативното и стратегическо финансово-счетоводно обслужване, както и всички
външни консултанти в тези области;

•

Членове на висшето ръководство,търговски, технологични и оперативни директори на
дружества от икономическата група на ТБСГ, които ръководят дейностите по търговски
взаимоотношения и договаряне с клиенти, продажби, , информационно обслужване,
административно обслужване на проекти;

•

Одиторите на дружеството, в т.ч. одиторите, които проверяват съответствие с
международни стандарти и партньорски взаимоотношения;

•

Членове на одитния комитет

•

Юристите на дружеството, както и всички външни юридически консултанти,
предоставящи правни услуги в отделни направления;

•

Консултантите на дружеството по връзки с инвеститорите и корпоративно управление;

•

Служителите, ангажирани с дейности свързани с търговски взаимоотношения и
договаряне с клиенти, продажби, информационно обслужване, административно
обслужване на проекти;

Всички вътрешни за ТБСГ лица подписват декларация относно вътрешна информация.
8. Списък на лицата с достъп до вътрешна информация
Съгласно чл. 18 от Регламента относно пазарната злоупотреба, ТБСГ изготвя списък на всички
лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за него по силата на трудов
договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна
информация,
ТБСГ своевременно актуализира списъка на лицата с достъп до вътрешна информация в
съответствие с изискванията на настоящите правила и Регламента относно пазарната
злоупотреба. Списъкът на вътрешните лица се актуализира своевременно при възникването на
промяна на причините, поради които лицето е включено в него, както и когато в списъка трябва
да се добави ново лице или са настъпили промени в данните, подлежащи на вписване в списъка,
за които дружеството е уведомено или на дадено лице е прекратен достъпа до вътрешна
информация
ТБСГ предоставя списъка на лицата с достъп до вътрешна информация на Комисията за финансов
надзор възможно най-бързо при поискване.
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ТБСГ предприема всички разумни мерки, за да гарантира, че всяко лице от списъка на лицата с
достъп до вътрешна информация признава писмено приложимите правни и регулаторни
задължения и е запознато със санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация
и незаконно разкриване на вътрешна информация. Обстоятелството по предходното изречение
се удостоверява с писмена декларация на съответното лице, включено в списъка, а при отказ от
деклариране на тези обстоятелства, това се отбелязва изрично в списъка.
Когато друго лице, което действа от името или за сметка на ТБСГ, поема задачата за изготвяне и
актуализиране на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, ТБСГ остава изцяло
отговорно за спазването на нормативните изисквания, свързани с изготвянето, актуализирането,
съхраняването и предоставянето на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация. ТБСГ
винаги запазва правото си на достъп до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация.
9. Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация включва най-малко:
•

самоличността на всяко лице (три имена, ЕГН, личен и сл. телефон за контакт,
домашен адрес, наименование на дружеството, в което лицето работи и др.
информация, необходима за идентификация на лицето), което има достъп до
вътрешна информация;

•

причината за включването на това лице в списъка на лицата с достъп до вътрешна
информация;

•

посочване на естеството на достъпа – инцидентен или постоянен;

•

датата и часа, когато това лице е получило достъп до вътрешна информация;

•

датата, на която е създаден списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация и

•

информация дали лицето, включено в списъка е декларирало писмено, че е
запознато с приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато със
санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно
разкриване на вътрешна информация.

10. ТБСГ актуализира списъка на лицата с достъп до вътрешна информация своевременно,
като включват и датата на актуализиране при следните обстоятелства:
•

когато е налице промяна в причината, поради която някое лице вече е включено в
списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;

•

когато има ново лице с достъп до вътрешна информация, което трябва да бъде
добавено към списъка на лицата с достъп до вътрешна информация; и

•

когато дадено лице престане да има достъп до вътрешна информация.

Всяка актуализация указва датата и часа на настъпване на промяната, наложила актуализацията.
В случай, че при изпълнение на трудовите си задължения или други дейности, свързани с тях, е
необходимо да разкриете или вече сте разкрили вътрешна информация на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП“ АД към друго лице – служител на някое от дружествата от икономическата група
на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД, което не е вписано в Списъка на лицата с достъп до
вътрешна информация, следва незабавно да информирате Директор връзки с Инвеститори с цел
включване на това лице в Списъка с лица с достъп до информация.
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Отговорност за актуализацията на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация носи
Директор връзки с Инвеститори.
11. ТБСГ съхранява списъка на лицата с достъп до вътрешна информация за срок от наймалко пет години след изготвянето или актуализацията му.

VI.

Задължение, ред и отговорност за публично оповестяване на
вътрешна за ТБСГ информация

12. ТБСГ, в качеството си на емитент на финансови инструменти, които са допуснати до
търговия на регулиран пазар в Република България, оповестява публично вътрешната
информация, която пряко се отнася до него или до емитирани от него финансови
инструменти, както за всяка съществена промяна в тази информация уведомява
Комисията за финансов надзор и обществеността по нормативно предвидения ред.
13. Вътрешна информация не може да съдържа неверни, подвеждащи или непълни данни и
нейното оповестяване не може да бъде комбинирано с представянето на маркетингова
информация за дейността на дружеството по начин, който може да въвежда в
заблуждение.
14. Задължението за уведомяване се изпълнява при първа възможност.
15. Вътрешната информация относно ТБСГ се предоставя на Комисията за финансов надзор
чрез интегрирана система за предаване и получаване на информацията по електронен
път.
16. Вътрешната информация относно ТБСГ се разкрива на обществеността чрез
информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното ефективно
разпространение във всички държави-членки чрез единна точка
17. Вътрешната информация се разкрива и до други адресати, ако затова са налице
нормативни изисквания.
18. След публичното оповестяване на вътрешната за ТБСГ информация до Комисията за
финансов надзор и до обществеността по нормативно предвидения ред, дружеството
оповестява тази информация и на електронната си страница.

VII. Отлагане на публично оповестяване на вътрешна за ТБСГ
информация
19. ТБСГ може на своя отговорност да забави разкриването на вътрешната информация, ако
са спазени кумулативно следните условия:
•

незабавното разкриване е вероятно да увреди законните му интереси;

•

няма вероятност забавянето на разкриването да подведе обществеността;

•

ТБСГ може да гарантира поверителността на тази информация.

20. В случай на продължителен процес, който се осъществява на етапи и който е
предназначен да доведе или води до особени обстоятелства или определено събитие,
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ТБСГ може на своя собствена отговорност да забави публичното разкриване на
вътрешната информация, свързана с този процес при спазване на горните изисквания.
21. Ако ТБСГ е забавил разкриването на вътрешна информация – информира КФН, че
разкриването на информацията е било забавено и предоставя писмено обяснение за това
как ще бъдат спазени посочените в т. 1 изисквания.
22. Отлагането на публичното оповестяване на вътрешна за дружеството информация се
извършва единствено при едновременно спазване на следните изисквания:
•

винаги се извършва за определен срок;

•

извършва се само, ако разкриването на вътрешната информация може да засегне
законни интереси на дружеството;

•

извършва се само при условие че това няма да въведе в заблуждение инвеститорите;

23. Законните интереси на ТБСГ могат да се отнасят до следните обстоятелства, които не са
изчерпателно посочени:
•

Не приключили преговори или обстоятелства, свързани с такива преговори, чието
публично оповестяване може да повлияе върху техния ход или резултат,
включително в случаите, когато преговорите се водят с цел дългосрочно финансово
оздравяване на ТБСГ, когато то е във влошено финансово състояние, дори да не са
налице условията за обявяване на дружеството в несъстоятелност, когато публичното
оповестяване на тази информация може сериозно да застраши интересите на
настоящите и бъдещите акционери;

•

приети решения или сключени договори от Управителния съвет на дружеството,
които, за да влязат в сила, подлежат на одобрение от Надзорния съвет, и чието
публично оповестяване, преди тяхното одобрение, заедно с едновременното
разкриване на факта, че решението все още не е одобрено, може съществено да
повлияе на правилната оценка на тази информация от инвеститорите.

24. Ако КФН не даде съгласие за забавянето на разкриването на вътрешна информация, ТБСГ
разкрива вътрешната информация незабавно.
25. Когато разкриването на вътрешна информация е забавено и поверителността на тази
вътрешна информация повече не е гарантирана, ТБСГ разкрива тази вътрешна
информация на обществеността колкото е възможно по-скоро, в това число, при случаи,
при които е разпространен слух, който изрично се отнася до вътрешна информация,
разкриването на която е било забавено в съответствие с гореописаните изисквания,
когато слухът е достатъчно точен, за да се заключи, че поверителността на тази
информация вече не е гарантирана.
26. Когато ТБСГ или лице, действащо от негово име или за негова сметка, разкрие вътрешна
информация на трето лице в хода на обичайното упражняване на дейността, професията
или служебните си задължения, това лице трябва да направи пълно и ефективно
публично разкриване на тази информация — едновременно (при умишлено разкриване)
и бързо (при неумишлено разкриване). Този параграф не се прилага, ако лицето, което
получава информацията, е обвързано със задължение за поверителност, независимо

14

Правила за разкриване на вътрешна информация и относно
вътрешните лица на
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Ревизия 01
Дата: 26.05.2020г.

дали това задължение е по силата на закон, подзаконов акт, учредителен акт или
договор.
27. В случай на отлагане на публичното оповестяване на вътрешна за ТБСГ информация,
Управителният Съвет се задължава:
•

да контролира достъпа до тази информация, като предприеме конкретни мерки за
опазване на поверителността ѝ до нейното публично оповестяване;

•

да приеме подходящи мерки, за да предотврати достъпа на лица до вътрешната
информация, с изключение на лицата, на които им е необходима за упражняване на
техните функции;

•

да запознае всички лица, които имат достъп до вътрешната информация, със
законовите им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции
при нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на
вътрешната информация;

•

за изпълнението на задължението за запознаване на съответните лица се съставя
документ, удостоверяващ неговото изпълнение.

28. Във всеки конкретен случай, решението за отлагане на публичното оповестяване на
вътрешна за ТБСГ информация се взема от Съвета на директорите на дружеството и
съдържа информация относно всички обстоятелства, свързани със забавянето, изброени
по-горе.

VIII. Мерки за запазване на поверителността на вътрешната за
ТБСГ информация, в случай на отлагане на публичното ѝ
оповестяване
29. В зависимост от естеството на вътрешната информация, от нейната същественост с оглед
интереса на дружеството и инвеститорите и от кръга на лицата, които имат достъп до нея,
управителният орган на дружеството се задължава да предприеме една или няколко от
следните мерки с оглед запазване на поверителността на тази информация в случай на
взето решение за отлагане на публичното ѝ оповестяване:
•

да ограничи във възможно най-голяма степен кръга на служители на дружеството,
които да имат достъп до информацията, без това да пречи на ефективното
изпълнение на техните функции и задължения;

•

да осигури подписването на допълнителна декларация за конфиденциалност от
вътрешните за дружеството лица, които имат достъп до информацията, както и да ги
запознае със законовите им задължения във връзка с тази информация и с
предвидените санкции при нарушаване на тези задължения или неправилното
разпространяване на вътрешната информация;

•

да осигури подписването на декларация относно вътрешна информация от страна
на външни за дружеството лица, които добиват инцидентен достъп до вътрешна за
дружеството информация с оглед конкретния случай, да ги запознае със законовите
им задължения във връзка с тази информация и с предвидените санкции при
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нарушаване на тези задължения или неправилното разпространяване на вътрешната
информация, както и да осигури изпълнение на задължението за включване на тези
лица в списъка с вътрешни за дружеството лица;
•

във всеки случай на инцидентен достъп до вътрешна за дружеството информация от
страна на външни за дружеството лица, да определи периодът от време, в рамките на
който тези лица ще се считат за вътрешни, с оглед естеството и значимостта на
притежаваната от тях информация;

•

да осигури максимално ефективното организиране на работата си, както и пълното
съдействие от страна на външните за дружеството лица, които са добили инцидентен
достъп до вътрешна за дружеството информация в оглед конкретния случай, с оглед
най-бързото приключване на преговори и всички други действия, които налагат
отлагането на публичното оповестяване на вътрешната за дружеството информация;

IX.

Сделки на лицата, заемащи ръководни постове

30. Лицата, които изпълняват ръководни функции в ТБСГ, и лицата, тясно свързани с тях, са
задължени да уведомяват писмено Комисията за финансов надзор за сключените за
тяхна сметка сделки с дялови или дългови ценни книжа, издадени от ТБСГ, с деривативни
или други финансови инструменти, свързани с тях, когато за срок от една година
стойността на тези сделки надхвърля 5000 евро в рамките на една календарна година.
Уведомяването се извършва своевременно, но не по-късно от три работни дни от датата
на сключване на сделката, с която се преминава посоченият праг.
31. ТБСГ оповестява публично информацията, за която е подадено уведомление, в срока по
предходното изречение.
32. Уведомяването се извършва с уведомление по образец, съдържащ най-малко следната
информация:
•

името на лицето;

•

причината за уведомлението; наименованието на ТБСГ;

•

описание и идентификатора на финансовия инструмент;

•

естеството на сделката(ите) (например придобиване или разпореждане), като се
посочва дали е свързано с изпълнението на програми за опция за придобиване на
акции;

•

датата и мястото на сделката(ите); и

•

цената и обема на сделката(ите).

33. В случай на залог, чиито условия предвиждат промяна в неговата стойност, това следва
да бъде разкрито заедно със стойността към датата на залога.
34. Лицата с ръководни функции в ТБСГ са длъжни да уведомят дружеството за всички тясно
свързани с тях лица и да актуализират тази информация, както и да представят
доказателства, че са уведомени те и тясно свързаните с тях лица относно задълженията
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им. Изпълнението на задължението се изпълнява в писмена форма, като уведомяването
се удостоверява с декларация.
35. Забранителен период
Лице, което изпълнява ръководни функции в ТБСГ, не може да сключва сделки за собствена
сметка или за сметка на трета страна, пряко или косвено, по отношение на акциите или дълговите
инструменти на ТБСГ или на дериватите или други финансови инструменти, свързани с тях, по
време на забранителен срок от 30 календарни дни преди обявяването на междинния финансов
отчет или в заключителния доклад в края на годината.
Забраната се отнася и за тясно свързаните с тях лица.

X.

Заключителни разпоредби

Тези Правила са приети от „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД и са задължителни за
адресатите от датата на приемането им или от последната им актуализация.
Контролът за спазване и последователно прилагане на разпоредбите на тези Правила се възлага
на изпълнителния директор на ТБСГ или упълномощено от него лице.
Всички допълнения и изменения в Правилата могат да бъдат правени единствено по реда на
тяхното приемане.
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