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Декларация

на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване по повод публикации в медиите Труд и пик

Във връзка с т.н. въпроси в публикации на тези медии, членовете на БАДДПО
категорично заявяват:

1. Всички пенсионно осигурителни дружества извършват своята дейност по ред и
начин, регламентиран в КСО и стриктно спазват разпоредбите на закона.
Контрол върху инвестициите се извършва ежедневно както от надзорния орган
КФН, така и от банките-попечители.

2. Така наречените въпроси целят да отклонят общественият интерес и
регулаторната дейност в областта на допълнителното пенсионно осигуряване
към една позиция и внушения изразени при това едностранчиво и допринася,
само за уран ване на доверието и стабилността на пенсионната система като
цяло.

Извеждането на единични сделки и инвестиции, включително и такива, които са
отдавна приключили при това успешно, от портфейлите на управляваните пенсионни
фондове, извадени от контекста на цялото биха могли да създадат грешно и
недоставерна впечатление за общите характеристики на портфейла, като географска и
браншова диверсификация, разпределение на риска по кредитни рейтинги, валутна
структура и др.

Разбира се всяка индивидуална инвестиция допринася за представянето и
характеристиките на портфейла, но не би могла да бъде' определяща, особено в
контекста на изискванията за ликвидност, доходност и диверсификация на ниво
портфейл. С оглед на кохерентност и пълна приемственост на приложимото право на
ЕС от управляващите съответните пенсионни фондове се изисква да използват
" ... подходя щи методи за управление на рисковете, които им позволяват да наблюдават
и измерват във всеки еди момент риска, свързан с позициите и техният принос за
общия рискав профил на портфейла ..". Наличието на оценка на нормата на риск за
портфейлите, а не на индивидулана ниво е общият подход, използван при управление
на инвестициите.

З. Не желаем да участваме и отново да бъдем въвличани в разразилите се
напоследък спорове и конфликти на издателски групи и КФН.
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4. Позоваването на осъществени сделки, съгласно изискванията на закона и още
повече вече приключени и изплатени, е крайно недопустимо, защото на база на
Т.Н въпроси се целят единствено определени внушения и интерпретации.

Считаме, че безотговорното говорене и внушения се използват като инструмент за
личностни нападки и политически игри, на което отново категорично се
противопоставяме.

5. За пореден път призоваваме всички заинтересовани страни за повдигането на
дискусия и предприемане на мерки в посока на адекватна регулация,
усъвършенстване на системата и осигуряване на стабилна и адекватна политика
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