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ПРОГРАМА НА ГОДИШНИ IR НАГРАДИ 2016
9 декември 2016 г., София - Конгресен център “Глобус”

16:00 - Регистрация 
16:30 - 16:40 Откриване 
16:40 - 18:00 - IR Leadership - Две истории на успеха на IR Мениджъри от европейски компании
Панелисти: 
Милена Йовева, Главен мениджър по връзки с инвеститорите и корпоративни комуникации, UBM Develop-
ment AG, Австрия
Рикардо Фава, Главен мениджър по връзки с инвеститорите, DiaSorin SA, Италия
18:00 - 19:00 Церемония по награждаване 

19:00 - 22:00 Get Together Party 2016 с музиката на Jazz Qartet 

ГОДИШНИ IR НАГРАДИ 2016

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е организатор на  КОНКУРСА 
«ГОДИШНИ IR НАГРАДИ»  Конкурсът се провежда в следните категории: 

• КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА»
• КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ»
• КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК»
• КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА»
• ГОЛЯМА НАГРАДА: «НАЙ-ДОБЪР ДВИ»



МЕТОДОЛОГИЯ НА КОНКУРСА 

Класацията се формира чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, 
институционални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар. Асоциацията 
на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Българска фондова борса – София АД изпраща  
анкетна карта до пазарните участници  за оценка на ДВИ в категориите на конкурса. Всеки един участник в анкетното 
проучване посочва по пет номинации в отделните категории, като първото място в индивидуалните класации носи 5 
точки, а 5-ото - 1 точки. Анкетната карта се изпраща до БФБ – София АД. 

В класацията участват директори за връзки с инвеститорите на публични дружества, дружества със специална 
инвестиционна цел, инвестиционни дружества  и други емитенти на ценни книжа. 

Пет членно жури, формирано от представители от партньорски на АДВИБ организации оформя окончателните 
резултати., като при еднакъв брой точки на отделни номинирани журито извършва явно гласуване  за класирането, 
съобразявайки се с постиженията на конкуриращите се номинирани и техния личен принос за утвърждаване на 
добрите IR практики.

ЖУРИ

• Иван Такев - Изпълнителен директор на Българска фондова Борса - София АД  
• Д-р Милена Ангелова - Главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България
• Петко Кръстев - Председател на Българска Асоциация на управляващите дружества
• Любомир Бояджиев - Председател на Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници 
• Милен Марков  - Член на УС на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване



ОСНОВНИ СПОНСОРИ: 

Винзавод Асеновград
“Винзавод” АД – Асеновград е създаден през 1947г. Продуктите на завода намират много добър прием както 
в страната така и в чужбина. Голяма част от бутилираната продукция се изнася в страни от Западна Европа – 
Германия, Чехия, Полша, Белгия, Австрия, Холандия, Англия, а също САЩ, Китай, Виетнам. Визитната картичка 
на Винзавода е Асеновградски Мавруд. Няма ценител на качествено вино у нас и в чужбина, който да не 

познава марката Мавруд.

Адванс Терафонд
Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по 
пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. 
Адванс Терафонд купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи 
в България. Дружеството създава дългосрочна стойност за акционерите си и възможности за устойчиво 

развитие на земеделските производители.

Българска роза – Карлово АД
Българска роза АД е утвърдена фирма с дългогодишни традиции в преработката на розов цвят от 
прочутата Долина на розите, в производството на натурални ароматични продукти и висококачествени 
козметични изделия. Днес тя съчетава традициите с новаторство и в отговор на съвременните потребности 
на взискателните си клиенти разработва нови иновативни подходи.  Затвореният производствен цикъл, 
съвременната технология, екип от опитни и квалифицирани специалисти, високо качество на проудктите, 

създават условие за успешен бизнес. Продуктите на Българска роза АД се радват на широк прием на вътрешен и международен 
пазар, и са познати и търсени в страни от 4 континента.

Софарма
Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на фармацевтични 
продукти със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по 
лекарско предписание и ОТС продукти.
Дружеството и производствените му дъщерни дружества разполагат с 15 фармацевтични завода в България, 

съобразени с изискванията на ЕС - GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти, който сертификат е признат 
във всички държави от ОНД и два в Сърбия. С изключение на завода в Украйна, всички производствени мощности са преминали 
през процедури по сертификация за Европейски GMP.



Първа Финансова Брокурска къща
Първа финансова брокерска къща (ПФБК) е водеща небанкова финансова институция на българския 
капиталов пазар. Основана през 1991 г., ПФБК е първата брокерска къща в България и има над 24-годишен 
опит в предлагането на пълния набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи 
брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, приватизационни сделки, финансови 

консултации, проучвания и анализи, и управление на активи.

ЕЛАНА Трейдинг 
ЕЛАНА Трейдинг е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 25 години заема 
водеща позиция в търговията на финансови пазари и инвестиционно банкиране. ЕЛАНА Трейдинг е 
ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 
г., като е част от брокерска мрежа в 123 страни. Компанията е дългогодишен партньор на европейската 

Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари чрез платформата ELANA Global Trader. 
Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи 
международни информационни компании.

СПОНСОРИ: 
Билборд АД

БИЛБОРД АД е учредено през 2001 г. с първоначални интереси в областта на дигиталния широкоформатен 
печат. Към настоящия момент БИЛБОРД АД осъществява своята дейност в следните основни направления: 
външна реклама, вътрешна реклама, транспортна и метрореклама, събития и изложения и фотографии 
и репродукции. Дружеството е представител на 3М за продуктите на дивизия Commercial Graphics и е 
единствен оторизиран 3М Scotchprint производител. Дружеството е лидер на пазара на широкоформатен 

дигитален печат и по-специално изработването на нестандарни и индивидуални рекламни решения за външната, интериорна 
и транспортна реклама.

Евро-Финанс АД 
Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В 
своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики 
и принципи в сектора, както и професионалното отношение към клиента.



Монбат АД 
Групата компании Монбат е водещ европейски производител на оловно-кисели акумулаторни батерии с 
разнообразно приложение.
За последните 10 години групата се утвърди и като производител на олово и оловни сплави, чрез своята 
фирма „МОНБАТ Рисайклинг“ ЕАД.

Над 85 % от продукцията на дружеството се продава в 29 страни от Европа, Африка и Азия.

Агрия Груп Холдинг АД
Агрия Груп Холдинг АД е българска публична компания, която оперира в североизточна България 
в сферата на агропроизводството и търговията със зърнени продукти. Компанията развива дейност 
основно в три направления:
• Агробизнес (покупка и арендуване на земеделски площи, отглеждане на зърнени и маслодайни 

култури, изграждане на напоителни системи и др.);
• Съхранение и преработка на зърно (стопанисване и изграждане на складови стопанства);
• Търговия и експорт.

ПОДКРЕПЯЩИ СПОНСОРИ И МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: 
SeeNews

“В своята 15-годишна история, SeeNews се превърна във водещ и незаменим доставчик на бизнес новини 
и пазарна информация, фокусирани върху развиващите се пазари от Югоизточна Европа. Комбинирайки 
редакционни и аналитични умения с технологии, SeeNews предоставя бизнес новини, подробна информация 
за действащите компании в региона и пазарни проучвания от критична важност за хора на ръководни 

позиции, което печели на бранда репутацията на достоверен и точен източник и партньор.

Инвестор БГ
Investor.bg е първият проект на Investor Media Group и за 15 години се наложи като най-надеждния източник 
на бизнес и финансова информация, с лоялни читатели, чийто брой стабилно се увеличава. Сайтът предлага 
новини, анализи, информация за фондовата борса, финансови отчети и др. Специализираните категории в 
сайта включват Борса, Forex, Имоти, Технологии, Style и други. Investor.bg предлага индекси в реално време, 

котировки, фючърси. Сайтът се наложи и като платформата с най-предпочитан и посещаван форум.



Сп. Мениджър
“Мениджър” е единственото по рода си списание за българските мениджъри, предприемачи и собственици.
То защитава техните интереси и полага усилия да им помага в бизнеса. 
В годината излизат 12 броя, на 1 число на всеки месец, в тираж 12 000 броя. Обемът на списанието е между 
196 и 240 страници, определя се от броя на рекламните страници. 

Списание “Мениджър” е  луксозен полиграфичен продукт. Единственото списание  у нас, което излиза на рециклирана хартия. 
С един месечен тираж спасяваме 90 дървета.   

Капитал
Капитал е бизнес и икономическа медиа с най-голяма традиция, история и престиж в България. Капитал 
има над 20 годишна история. Днес медиата има множество платформи и продукти - всекидневен вестник 
Капитал Daily,  седмичник Капитал, допълнителни секторни списания и класации, тримесечно издание на 

английски - Капитал Quarterly и дигитални канали - мобилен и десктоп сайт.

infostock.bg
infostock.bg е специализиран сайт за финансова информация. В качеството си на вендор на БФБ -София АД 
за пазарна информация, сайтът предлага за всички търгувани на борсата емисии изчерпателни данни от 
търговските сесии в реално време като котировки, сделки, обем, ценова история и т.н. 
infostock.bg е единственият сайт, предлагащ за всички емитенти детайлни финансови отчети и финансови 

коефициенти. Съдържанието в комбинация с модерните програмни технологии, използвани в създаването и поддържането на 
сайта, позволява на потребителите да намерят бързо и лесно информация “по мярка”.
infostock.bg  предлага и богата актуална икономическа и финансова информация за България, както и най-важните дневни 
акценти от световните финансови, фондови и стокови пазари, валутни курсове, лихвени проценти и др. 

X3News
X3 News е специализирана медия, чрез която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа 
могат да изпълняват законовите си задължения по оповестяване на обществеността на регулираната по 
смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.



І.  КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА»  
Топ 3 по азбучен ред

• Монбат АД - Даниела Пеева
• Софарма АД - Пелагия Виячева

• Агрия Груп Холдинг АД  - Теодора Иванова

ІІ. КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ»   
Топ 3 по азбучен ред

• Даниела Пеева - Монбат АД
• Станислав Танушев - Сирма Груп Холдинг АД

• Пелагия Виячева - Софарма АД

ІІІ. КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК» 

Топ 3 по азбучен ред
• Даниела Пеева - Монбат АД

• Атанас Димитров - Адванс Терафонд АДСИЦ
• Пелагия Виячева - Софарма АД

ІV. КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА» 

Топ 3 по азбучен ред
• Даниела Пеева - Монбат АД

• Пелагия Виячева - Софарма АД
• Николай Митанкин - Стара Планина Холд АД



V. ГОЛЯМА НАГРАДА: «НАЙ-ДОБЪР ДВИ» 
Топ 3 по азбучен ред

• Даниела Пеева - Монбат АД
• Пелагия Виячева - Софарма АД

• Николай Митанкин - Стара Планина Холд АД





Медийни партьори и подкрепящи спонсори: 


