Доклад на Директора за връзки с
инвеститорите на „Каучук“ АД,
гр.София за 2021 година

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите се регламентира строго
в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с който се възлагат определени
задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на
инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.
През 2021г. в условията на глобалната пандемия COVID-19 и извънредното
положение, бяха положени усилия за запазване нормалния ритъм на работа на
Директора за връзки с инвеститорите. „Каучук“ АД публикува финансова и
икономическа информация, включително финансовите си отчети, без промяна в
сроковете.
През отчетния период се осъществяваше ефективна връзка между
управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили
интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството като е предоставяна
информация относно текущото финансово и икономическо състояние на
„Каучук“ АД, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в
качеството им на акционери или инвеститори.
Действията на Директора за връзки с инвеститорите бяха насочени в
следните дейности:
➢ Осъществяване на ефективна комуникация и посредничество между
Дружеството и заинтересованите лица, включително съответните държавни
институции;
➢ Създаване и съхраняване на документи в съответните регистри,
включително протоколите на Съвета на директорите, протоколи от общите
събрания на Дружеството, информацията предоставена на обществеността;
➢ Участие в изготвянето и публикуването на всички финансови отчети –
годишни и междинни и всички официални съобщения;
➢ Изготвяне на документи и участие в организацията и провеждането на
Общите събрания на Дружеството;
➢ Съдействие и осигуряване на необходимата информация на всички
дирекции с цел спазване на Закона за публично предлагане на ценни книжа
и всички наредби по прилагането му.
Относно изпълнението на Програмата за прилагане на Международно
признатите стандарти за добро корпоративно управление, одобрена от „Каучук“
АД, Съветът на директорите и Директора за връзки с инвеститорите, са
предоставяли възможността на всеки акционер да упражнява своите права,
съгласно Устава и действащото законодателство.

Препоръка за избор на регистриран
одитор, който да извърши
независим финансов одит на
ГФО на КАУЧУК АД за 2022г.:

По т.14 и 15 от дневния ред
Регистрираният одитор, извършил одит Годишния индивидуален и
консолидиран финансов отчет на „КАУЧУК“ АД за 2021г. е „РСМ БГ“ ООД.
Одитният комитет, отчитайки високите професионални качества, коректност
и прецизност, предлага на Общото събрание на акционерите „РСМ БГ“ ООД да
бъде избрано да извърши независим финансов одит на индивидуалния и
консолидиран ГФО на „КАУЧУК“ АД за 2022г.
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