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ПРОГРАМА НА ГОДИШНИ IR НАГРАДИ 2017
7 декември 2017 г., София - Гранд Хотел София

PRE-EVENT КОНФЕРЕНЦИЯ FIT FOR MIFID II  - Зала Триадица 1
15:30 - 16:00 Регистрация и TEA TIME 
16:00 - 16:10 Откриване 
16.10 - 16.30 An Overview of MiFID II 
Speaker: Katerina Kraeva, Partner, Wolf Theis
16:30 - 17:20 “Impact & Insights for IROs” under the changing landscape and the effects MIFID II
Speaker: Jörg G.H. Peters, Managing Partner,  PvF Investor Relations GmbH & Co. KG
17:20 - 18:20 “How to adjust your Financial Communication in view of  MIFID II enforcement”
Speaker: Rémy EISENSTEIN, President, irFactory by SYMEX ECONOMICS

2017 IR AWARDS CEREMONY  - Shades of Red Restaurant
18:30 - 19:30 Церемония по награждаване 
19:30 - 22:00 Get Together Christmas Party 2017

ГОДИШНИ IR НАГРАДИ 2017 - КАТЕГОРИИ
• НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА
• НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ
• НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК
• НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
• НАЙ-ДОБЪР ДВИ



МЕТОДОЛОГИЯ НА КОНКУРСА 

Класацията се формира чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални 
и индивидуални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар. Асоциацията на 
директорите за връзки с инвеститорите в България изпраща  анкетна карта за оценка на ДВИ в категориите на конкурса. 
Всеки един участник в анкетното проучване посочва по пет номинации в отделните категории, като първо място носи 5 точки, 
5 –то място – 1 точка. 
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 чрез 
отделно гласуване. 

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

Радослава Масларска 
Председател на Българска Асоциация 

на лицензираните инвестиционни 
посредници 

Милен Марков 
Член на УС на Българска асоциация 

на дружествата за допълнително 
пенсионно осигуряване 



ВОДЕщИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА 

Веселин Радойчев 

От 2010 г. Веселин Радойчев е част от екипа на Първа Финансова Брокерска 
Къща. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на компанията като 
отговаря за широк спектър от икономически сектори с основен фокус 
върху фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния и банковия сектор. 
Неговият опит също така включва и участието му в редица сделки в областта 
на корпоративните финанси – публичното предлагане на редица публични 
компании, двойни листвания и вторичното предлагане на големи публични 
дружества, преобразувания на българския капиталов пазар. Преди да се 
присъедини към ПФБК той е работил като анализатор в EFG Securities и 
като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен 
по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство и 
Контрол от УНСС.

Павел Бандилов 

Павел Бандилов е директор Бизнес развитие в инвестиционна компания 
„БПД“, която се занимава с развитието на индустриални паркове, недвижими 
имоти и портфейлни инвестиции.  Той има над 15-годишен професионален 
опит на капиталовите пазари, като професионалният му път започва през 
2001 г. в ИП „Популярна каса-95“АД. През годините е бил част от екипите на 
Елана Трейдинг, Уникредит Булбанк, а до скоро - и на София Интернешънъл 
Секюритиз АД, където фокусът му е бил върху aсет мениджмънт и чужди пазари.  
Преди 7 години стартира блога си – „Борсите“ и оттогава търсен коментатор за 
телевизиите Bulgaria on Air и Bloomberg TV. Има над 50 публикации относно 
икономическите отношения и капиталовите пазари.



SYMEX GlOBAl
Компанията е създадена през  1989 г.  Компанията е специалнизирана в предоставянето на глобално, 
гъвкаво и силно решение, отговарящо на нуждите на компаниите в областта на комуникациите 
и разкриването на информация. Услугите на SYMEX GlOBAl включват: представяне на цената на 
компанията (котировки и интерактивни графики); Разпространение, съхранение и показване на 
оповестяванията  на нерегулирана  и вътрешна информация , управление на  инвеститорските и 
медийни мейлинг листи, Съхраняване и показване на разкриваната финансова информация, Дизайн, 

програмиране , хостинг с високи възможности и управление на електронните страници на листвани компании, 
включително визуална система за управление на съдържанието (CMS), специални IR приложения за  iOS (Apple) и  Android за 
смартфони и таблети.   

PvF INVESTOR RElATIONS
PvF Investor Relations осъществява дейността си от 2000 г.. Съдружниците  Jörg G.H. Peters и Dr. Alex-
ander Serfas имат дългогодишен опит в областта на връзки с инвеститорите. Екипът на компанията е 
съставен от експерти със сериозен опит в управлението на бизнеса. Клиентите на компанията оценяват 
PvF Investor Relations като компетентен и доверен консултант и доставчик на услуги, и много от тях 
работят с PvF Investor Relations в продължение на години. 

БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД
БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД е създадена през 2000 г. с основен фокус производство на биологични вина 
от биологично отглеждано грозде. „Орбелус“ винифицира изключително висококачествено грозде, без 
да се използват синтетични химически лозови продукти. Всички лозя се отглеждат чрез органични 
методи. Топлият и сух климат в района на Мелник позволява лесното отглеждане на висококачествено 
грозде, без да се използват синтетични химически лозови продукти. „Орбелус“ притежава над 200 дка. 
самостоятелни минимасива в с. Кромидово, с. Капатово, с. Марикостиново и с. Хърсово, всеки от които 

със специфични характеристики на почвата, влажността, въздуха, вятъра и другите елементи на тероара. 
Винарната на Орбелус е разположена над село Кромидово. Архитектурата на дома на Орбелус е вдъхновена от местна легенда, 
според която бъчвите вино са дар, паднал от небето.

ОСНОВНИ СПОНСОРИ



МОНБАТ
Като един от водещите производители на батерии в Европа, Икономическата група Монбат оперира в 
два основни бизнес сегмента: производство на оловно-кисели батерии и високо тенологични литиево-
йонни решения. 
Представена в повече от 60 държави чрез повече от 20 различни приложения и индустрии, 
икономическата група Монбат е един от най- устойчиво развиващите се икономически субекти в 
България. 
Монбат АД е лидер на българския капиталов пазар с повече от 10 награди в областта на корпоративното 

управление и корпоративната социална отговорност. Няколко поредни години компанията печели и различни категории на 
годишните награди по връзки с инвеститорите -  за най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица, както и 
голямата награда The best IR.
Монбат АД се търгува на Premium Equities Segment на Българска фондова борса – София АД, като пазарната капитализация 
към края на октомври достига  216 млн. евро.  

СОФАРМА
Група Софарма 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, един завод в Украйна и два завода в Сърбия. 
Производствената дейност на Групата се развива в следните направления: производство на 
лекарствени средства; субстанции и препарати на основата на растителни суровини; ветеринарни 

ваксини; инфузионни разтвори; концентрати за хемодиализа; медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина; 
бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.



СПОНСОРИ 

ADA SOFT
Ада-Софт ООД  e създадена през 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически 
софтуер. Компанията проучва  задълбочено спецификите на отчетността и предлага оптимални 
решения за автоматизацията, гъвкав софтуер, даващ възможност за прецизна настройка на място в 
компаниите. 
През 2017 г. предвид нуждите на публичните дружества и с оглед изпълнение на изискванията на 
ЗППЦК компанията разработи и  Продукта „ПП Протоколи“, чието основното предназначение на 
продукта е да отговори на изискванията на ЗППЦК, като даде сигурност на ДВИ при последващи 

проверки от КФН на техните дневници.

ИНВЕСТЪР РИЛЕЙШЪНС СЪРВИСИС
„INVESTOR RElATIONS SERVICES” ltd. е единствената специализирана компания в България в областта 
Връзки с инвеститорите. Компанията предлага и цялостно обслужване на публични дружества и 
дружества по параграф 1 от ДР на ЗППЦК, както и такова в областта на връзки с инвеститорите и 
корпоративно управление. В екипа на компанията работят специалисти по връзки с инвеститорите 
– юристи и финансисти с дългогодишен опит на българския капиталов пазар, които подпомагат 
публичните компании в техните отношения с инвеститорите, с институциите на капиталовия пазар – 

КФН, БФБ-София АД и ЦД.

БИЛБОРД АД
БИЛБОРД АД е учредено през 2001 г. с насоченост  в областта на дигиталния широкоформатен печат. 
Утвърждавайки се бързо на пазара на широкоформатния печат, през 2003 година дружеството започва 
да инвестира и в разработването на офсетов 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 лидер на пазара на 
широкоформатен дигитален печат и по-специално изработването на нестандарни и индивидуални 

рекламни решения за външната, интериорна и транспортна реклама.



АДВАНС ТЕРАФОНД
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ  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.  Дружеството притежава 219 096 дка и е най-голямото публично дружество, 
собственик на земеделска земя в страната. 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 утвърден производител 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.

ЕВРО-ФИНАНС АД
Евро-Финанс АД 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.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ
„Захарни заводи“ АД е основана през 1912 г. Компанията е от холдинког тип и се търгува на Българска 
фондова борса – София АД.  Активите на Групата към 31.12.2016 г. са в размер на 109 млн. лв. Приходите 
от продажби на групата за 2016 г. са 156 млн. лв. Бизнесът на компанията е свързан с производство на 
захар, захарни изделия, етилов алкохол, опаковки, топло и електро енергия и извършване на ремонтно-
механични услуги.



ВЕКО ЕООД
ВЕКО ЕООД произвежда перилни, почистващи и миещи препарати с марката «ИЗИ» с двете си 
фабрики в гр. Троян и с. Дебнево, сертифицирани по ISO 9001:2008 и оборудвани с модерни машини 
и съоръжения.
През 2013-та година прах за пране ИЗИ е отличен със златен медал за качество на Международния 
панаир в Пловдив.

От юли 2017 г. ВЕКО ЕООД е част от групата Доверие – Обединен Холдинг  АД, което от своя страна е част от Групата на 
Софарма АД.

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Софарма Трейдинг АД, част от групата Софарма, е водеща търговска компания в сектора на грижата 
за здравето. Доказателство за успешното й развитие е петкратното увеличение на приходите и 
нарастването на печалбата 22 пъти в периода 2006 – 2016 г.. През последните 8 години компанията 
е лидер по приходи в сектор „Фармация“ според класацията „Капитал Топ 100“, а през 2015 г. става и 
първата българска компания в сектора с приход от над 600 млн. лв.

Успешното развитие на Софарма Трейдинг я нарежда сред най-ликвидните компании на Българска фондова борса.



МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ И ПОДКЕПЯщИ СПОНСОРИ

CSR ADVICEBOX
CSR AdviceBox е професионална онлайн поредица, която дава актуална, ключова и синтезирана 
информация по основните КСО теми.  Тя включва 20 десетминутни серии, в модерен и удобен 
формат, подходящ за ползване в удобно за Вас време и място. Подходяща за представители на 
висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки 
ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с 

обществеността, финанси и маркетинг.

ИНВЕСТОР БГ
Investor.bg е първият проект на Investor Media Group и за 16 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.

ИНФОСТОК
infostock.bg е специализиран сайт за финансова информация. В качеството си на вендор на БФБ -София 
АД за пазарна информация, сайтът предлага изчерпателни данни от търговските сесии в реално време 
като котировки, сделки, обем, ценова история. infostock.bg е единственият сайт,  предлагащ за всички 
емитенти детайлни финансови отчети и финансови коефициенти. 
infostock.bg предлага още актуална икономическа и финансова информация за България, както и най-

важните дневни акценти от световните финансови пазари, валутни курсове, лихвени проценти и др. 



SEENEWS
В своята 16-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. 

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. 

BlOOMBERG TV BUlGARIA
Bloomberg TV Bulgaria е единственият икономически ТВ канал в България, насочен към широката 
бизнес общност. Част е от медийната група Investor Media Group. Фокусиран е върху икономически и 
финансови новини, пазарна информация и широко разнообразие от теми за бизнеса.
Програмата на Bloomberg TV Bulgaria се разпространява в мрежите на всички кабелни и сателитни 
оператори и онлайн на bloombergtv.bg на територията на България. Bloomberg TV Bulgaria се излъчва 
в HD качество.



І.  КАТЕГОРИЯ “НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА”  
• Даниела Пеева - Монбат АД 
• Пелагия Виячева - Софарма АД 
• Атанас Димитров - Адванс Терафонд  АД 
• Владислава Згурева - Индустриален Холдинг България АД 
• Николай Митанкин - Стара планина Холд АД 

ІІ. КАТЕГОРИЯ “НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ”   

• Пелагия Виячева - Софарма АД
• Даниела Пеева - Монбат АД 
• Атанас Димитров - Адван Терафонд АДСИЦ 
• Николай Митанкин - Стара Планина Холд АД 
• Василка Стаматова - Първа инвестиционна банка АД 

ІІІ. КАТЕГОРИЯ “НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК” 

• Даниела Пеева - Монбат АД 
• Пелагия Виячева - Софарма АД 
• Атанас Димитров - Адвас Терафонд АДСИЦ 
• Николай Митанкин - Стара Планина Холд АД 
• Снежана Байчева - Корадо България АД 

НОМИНАЦИИ



ІV. КАТЕГОРИЯ “НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА” 

• Даниела Пеева - Монбат АД 
• Николай Митанкин - Стара Планина Холд 
• Пелагия Виячева - Софарма АД 
• Атанас Димитров - Адванс Терафонд АДСИЦ 
• Красимир Тахчиев - Спиди АД 

V. ГОЛЯМА НАГРАДА: “НАЙ-ДОБЪР ДВИ” 

• Даниела Пеева  - Монбат АД 
• Николай Митанкин  - Стара Планина Холд 
• Пелагия Виячева  - Софарма АД 
• Атанас Димитров - Адванс Терафонд АДСИЦ 
• Снежана Байчева - Корадо България АД 

Вижте още на:



IR НАГРАДИ 2016



Медийни партьори


